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RE/MAX Europe ma przyjemność zaprezentować swój pierwszy 
Europejski Raport Trendów Mieszkaniowych, który będzie cenny 
dla konsumentów i profesjonalistów z branży nieruchomości 
podczas planowania najbliższych miesięcy. Ponieważ nikt 
na świecie nie sprzedaje więcej nieruchomości niż RE/MAX, 
ważnym jest abyśmy podjęli kroki w celu zrozumienia sił 
kształtujących rynek w Europie i reagowania na nie.

Istnieją już pewne dane rynkowe dotyczące wyników 
osiąganych w przeszłości przez europejskie rynki nieruchomości 
mieszkaniowych, natomiast niniejsze badanie konsumenckie 
zapewnia ramy perspektywiczne. Chociaż nie da się przewidzieć 
przyszłości, naszym obowiązkiem jest spróbować określić 
prawdopodobne wyniki, aby jak najlepiej się przygotować się 
i pomóc rynkowi nieruchomości mieszkaniowych w reakcji na 
szybko zmieniający się scenariusz w Europie.

Rzeczywiście, Europa znajduje się w jednym z najbardziej 
burzliwych okresów w najnowszej historii. Skutki wojny, 
niedoborów energii, zmian klimatycznych, pandemii, podziałów 
politycznych i technologii mają wpływ na każdy segment 
społeczeństwa. Planowane zwiększenie pożyczek rządowych 
i ostatnie dane dotyczące inflacji mogą spowodować zmiany 
stóp procentowych w sposób, który w pewnym stopniu dotknie 
każdego i może mieć głęboki wpływ na rynek mieszkaniowy.

Aby pomóc wypełnić tę lukę i lepiej doradzać naszym klientom, 
przeprowadziliśmy ostatnio ankietę wśród prawie 16 000 osób  
w 22 krajach1 Europy, aby zrozumieć pojawiające się i rozwijające 
trendy. Raport ten ujawnia wnikliwe spostrzeżenia na temat 
zmieniających się postaw i zamierzeń oraz znaczących różnic 
między krajami w takich tematach, jak:

• Gospodarka:
Pomimo rosnących kosztów życia i przewidywanych 
trudniejszych czasów w całej Europie, nasze badanie 
pokazuje 23% wzrost netto osób, które zamierzają kupić 
nieruchomość w Europie w porównaniu do sytuacji sprzed 12 
miesięcy2. Jest to najbardziej widoczne w Portugalii (+40%), 
Finlandii (+36%), Bułgarii (+35% netto) i Rumunii (+30%), 
gdzie znaczna mniejszość respondentów twierdzi, że jest 
bardziej skłonna rozważyć zakup nieruchomości mieszkalnej. 
Jednak obraz jest zróżnicowany, kraje, w których zamiar 
netto zakupu nieruchomości pozostał bez zmian to Polska 
(6%), Austria (6%), Niemcy (4%) i Czechy (-2%). 1 Więcej szczegółów można znaleźć w metodologii na końcu dokumentu.

2 Respondenci zostali zapytani: “Czy jest bardziej lub mniej prawdopodobne, że przeprowadzisz 
się w przyszłości niż rok temu?” i odpowiadali na 5-punktowej skali od “znacznie bardziej praw-
dopodobne” do “znacznie mniej prawdopodobne”. 

• Lokalizacja: 
Zakup nieruchomości mieszkalnej w innym kraju lub 
przeprowadzka za granicę to nadal aspiracje wielu 
osób - 25% Europejczyków aktywnie rozważa zakup 
nieruchomości mieszkalnej za granicą. Jednak różnice 
pomiędzy krajami są znaczące: w Czechach 78% 
respondentów nie zdecydowałoby się na przeprowadzkę 
do innego kraju, podczas gdy na Malcie 55% respondentów 
aspiruje do przeprowadzki za granicę. Migracja wewnętrzna 
również jest zróżnicowana; w niektórych krajach znaczna 
część respondentów zamierza przemieszczać się między 
miastem a wsią (lub odwrotnie), na przykład w Turcji (42%) i 
Bułgarii (39%) zamierza się przenieść, podczas gdy w takich 
krajach jak Holandia (80%), Austria (77%), Niemcy (77%)  
i Szwajcaria (77%) ludzie nie zamierzają się przeprowadzać.

• Inwestycja: 
Zmiana nastawienia w różnych krajach (nie wszystko 
maluje się w ciemnych barwach); zapytaliśmy ludzi z całej 
Europy, w których krajach zagranicznych rozważają zakup 
nieruchomości, a także gdzie ludzie są bardziej i mniej 
skłonni do inwestowania. Pierwsza dziesiątka najbardziej 
pożądanych lokalizacji do kupna jest ujawniona w sekcji 
“inwestycje”, poniżej. Na pierwszym miejscu znalazła się 
Hiszpania, a na drugim Anglia.

• Łączność: 
Podejście do tego, jak ważna jest łączność cyfrowa, 
jest bardzo zróżnicowane. W Chorwacji, Słowenii  
i Republice Czeskiej znaczna mniejszość osób chętnie 
przeprowadziłaby się do miejsca, w którym w ogóle nie 
ma łączności stacjonarnej lub komórkowej (35%).- prawie 
dwa razy więcej niż we Francji (17%). Na Węgrzech prawie 
sześć na dziesięć osób (57%) przeniosłoby się tylko do 
miejsca, w którym jest doskonała łączność stacjonarna 
i komórkowa, czyli znacznie więcej niż w wielu innych 
krajach Europy Wschodniej, takich jak Słowenia (35%), 
Czechy (35%) i Polska (36%). Pomimo powszechnych 
założeń, że pandemia umożliwi ludziom pracę w domu  
i spowoduje migrację z miast, tylko 7% osób, które 
zamierzają się przeprowadzić, podaje to jako kluczowy 
powód, najniższy w Walii (4%) i Hiszpanii (5%).

25% Europejczyków aktywnie 
rozważa zakup nieruchomości 
mieszkalnej za granicą.

Zarys Europy
Podsumowanie
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• Demografia gospodarstw domowych: 
Zapytaliśmy ludzi, z kim najchętniej mieszkaliby  
w przyszłości, a wyniki wskazują na to, że znacznie mniej 
jest gospodarstw domowych, w których żyją więcej niż dwa 
pokolenia - średnio mniej niż 4% respondentów twierdzi, że 
chciałoby żyć w ten sposób. Wyniki różnią się jednak znacznie  
w zależności od kraju - 5-6 razy więcej respondentów 
woli mieszkać w domu wielopokoleniowym na Węgrzech,  
w Rumunii i w Polsce niż w Finlandii.

• Środowisko: 
Chociaż uważa się, że Europa jest liderem na świecie 
pod względem nastawienia społeczeństwa do ochrony 
środowiska, jeśli chodzi o własność nieruchomości 
mieszkalnych, nastawienie to jest bardzo zróżnicowane. 
W naszej ankiecie zapytaliśmy respondentów, na jakie 
kompromisy byliby gotowi pójść w swojej nieruchomości 
mieszkalnej dla dobra środowiska. W Holandii ponad 40% 
respondentów nie poszłoby na żadne ustępstwa na rzecz 
środowiska, natomiast w Turcji prawie 80% poszłoby 
na jeden lub więcej kompromisów. Jest to interesujące 
odkrycie, które wymaga dalszych badań. Jedną z sugestii 
co do otwartości Turcji na zmiany mogą być ekstremalne 
zjawiska pogodowe, z którymi zetknęła się ona w 2022 r.3 -  
w maju w Stambule wystąpiły obfite opady śniegu,  
a w czerwcu po rzadkiej burzy, która podtopiła uprawy  
i spowodowała wzrost cen żywności.

Ogólna perspektywa 

Wielu prognostyków, w tym OECD (Organizacja Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju), przewiduje spowolnienie wzrostu 
w całej Unii Europejskiej w 2023 roku. W całej Europie kryzys 
związany z kosztami utrzymania napędza zarówno rząd, jak  
i wiadomości. Wbrew intuicji, badania wskazują, że to, wraz  
z innymi czynnikami, może w rzeczywistości zwiększyć 
aktywność na rynku nieruchomości mieszkalnych.

Wskaźnik rotacji mieszkań w Europie jest wysoki - ponad połowa 
osób rozważa przeprowadzkę w ciągu najbliższych pięciu lat. 
Jedna na sześć osób spodziewa się przeprowadzki w ciągu 
najbliższych 12 miesięcy.

Młodsi konsumenci są bardziej optymistyczni niż 12 miesięcy 
temu, prawie dwie trzecie (62%) osób w wieku 18-25 lat 

3 climatescorecard.org/2022/09/turkey-experiencing-extreme-weather-events-and-rising-energy-pric- es-in-2022/ 

twierdzi, że są bardziej skłonni do przeprowadzki. Zapytaliśmy 
naszych respondentów, czy są bardziej lub mniej skłonni do 
przeprowadzki w nadchodzącym okresie niż 12 miesięcy temu. 
Wyniki pokazują wzrost netto o 22% liczby osób, które zamierzają 
się przeprowadzić w ciągu najbliższych kilku lat, w porównaniu 
do sytuacji sprzed 12 miesięcy.

Chociaż ogólny obraz wskazuje na większą aktywność, istnieją 
znaczne różnice w zależności od lokalizacji. Na przykład  
w Portugalii liczba osób zamierzających się przeprowadzić 
wzrosła netto o 39% w porównaniu do sytuacji sprzed roku, 
natomiast w Czechach odnotowano spadek netto o 1,7%.

Wpływ ekonomiczny na rynek nieruchomości 
mieszkalnych
Gospodarka europejska znalazła się pod wpływem wysokich 
cen spowodowanych poważnymi zmianami w geopolityce, 
cenami towarów i mniej stabilnymi perspektywami finansowymi. 
Ten obraz makroekonomiczny przekłada się bezpośrednio 
na osobiste wybory podejmowane przez jednostki. Nawet 
jedna trzecia osób podejmuje decyzję o przeprowadzce lub 
jej zaniechaniu w wyniku tych zmieniających się okoliczności 
gospodarczych. Najbardziej dotkliwie odczuwa to Turcja (35%), 
natomiast Węgry (30%), Izrael i Polska (29%) nie pozostają 
daleko w tyle. Podczas gdy niewielki odsetek osób pragnie 
znaleźć tańsze miejsce zamieszkania, ogólnie rzecz biorąc, 
rosnące koszty życia skłaniają ludzi do pozostania w miejscu.

Z naszego badania wynika, że w całej Europie jedna osoba 
na dziesięć chce się przenieść w poszukiwaniu nowej pracy, 
a jedna na dwadzieścia chce założyć nową firmę. Pragnienie 
znalezienia pracy ma największy wpływ na Chorwację (17%) 
i Słowenię (16%), gdzie prawie jedna osoba na sześć jest 
bardziej skłonna do przeprowadzki w celu podjęcia pracy. 
W Chorwacji 12% chce się przenieść, aby otworzyć nowy 
biznes, co jest ponad czterokrotnie wyższe niż w Czechach  
i Niemczech (odpowiednio 3% i 4%).

Rosnące stopy procentowe mają zróżnicowany wpływ.  
W Polsce i Turcji 19% badanych zmieniło z tego powodu swoje 
plany dotyczące nieruchomości (decydując się na przeprowadzkę 
lub jej brak). W Chorwacji (5%), Grecji, na Węgrzech  
i we Włoszech (4%) - wpływ ten jest znacznie mniejszy.

Wyniki, w porównaniu  
z poprzednim rokiem, pokazują 
22% wzrost liczby osób, które 
zamierzają się przeprowadzić  
w ciągu najbliższych kilku lat.
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Kwestie środowiskowe
Zmiany klimatyczne są ciągłym globalnym wyzwaniem,  
a zwiększona częstotliwość występowania dzikich pożarów, 
suszy i powodzi była tematem wiadomości przez całe lato. 
Wielu konsumentów już teraz podejmuje decyzje dotyczące 
stylu życia, aby ograniczyć emisję dwutlenku węgla i innych 
substancji, a Unia Europejska wprowadziła wiele przepisów 
dotyczących ochrony środowiska, które również zmieniają 
postawy i zachowania konsumentów. Chcieliśmy sprawdzić,  
w jakim stopniu może to zmienić rynek mieszkaniowy.

Zapytaliśmy konsumentów, na jakie kompromisy byliby 
skłonni pójść, aby kupić dom bardziej “przyjazny 
środowisku”. Zidentyfikowaliśmy sześć potencjalnych 
kompromisów - od “mniejszego ogrodu” po “dłuższy 
dojazd do pracy”, a nawet “mniej pożądaną okolicę”. 
Najpopularniejszym kompromisem, na który ludzie  
w całej Europie zdecydowaliby się dla środowiska, jest 
zamieszkanie w mniejszej nieruchomości mieszkalnej (31%).

Niemniej, ogólnie rzecz biorąc, wyniki były fascynujące  
i uzasadniają dalsze badania. Jeśli chodzi o nieruchomości, 
32% Europejczyków nie poszłoby na żadne ustępstwa, które 
zasugerowaliśmy przy rozważaniu ich domu.

W Turcji 82% osób chętnie poświęciłoby coś ze swojej 
nieruchomości mieszkalnej na rzecz środowiska. W Holandii 
prawie połowa (46%) nie zaakceptowałaby żadnego kompromisu. 
Podobnie wiele osób w Niemczech (37%) i Walii (39%) nie 
było skłonnych pójść na kompromis w sprawie żadnego  
z przedstawionych przez nas czynników.

Lokalizacja miejska vs wiejska
W 2014 roku ONZ wykazało, że ponad połowa ludności 
świata mieszka w miastach. Przewidywali, że trend w kierunku 
urbanizacji będzie się utrzymywał, a w 2050 roku w miastach 
będzie mieszkało nawet 66% ludności świata. Jest więc 
niezwykle zaskakujące, że europejskie dane z tego badania 
pokazują, że po około 200 latach migracji w kierunku miast, 
trend ten wykazuje pewne oznaki odwrócenia.

Główne powody wymieniane przez osoby, które chcą się 
przenieść na wieś, to chęć bycia “bliżej natury”, “posiadania 
większej przestrzeni” i “większej prywatności” - możliwość pracy 
z domu znalazła się dość nisko na liście. Możliwe, że jest to reakcja 
na doświadczenia mieszkańców miast podczas pandemii, ale ta 
hipoteza wymaga dalszych badań. Już teraz wiadomo, że w całej 
próbie 21% chciało przeprowadzić się na wieś, podczas gdy 
46% mieszkało w miastach i było zadowolonych z pozostania 
w nich. Osoby w wieku 26-55 lat były najbardziej skłonne do 
przeprowadzki na wieś, ale nawet 19% osób w wieku 18-25 lat 
poszukuje życia na wsi.

Jeśli wspomniane zmiany nastąpią, będą miały ogromny wpływ 
na niektóre kraje. Obecnie w Bułgarii i Turcji 76% ludności 
mieszka na obszarach miejskich4. Według naszego badania 31% 
Bułgarów mieszkających na wsi chce się przenieść na tereny 
bardziej wiejskie, a tylko 8% osób mieszkających na wsi chce 
się przenieść do miast. W Turcji, według naszego badania, 35% 
chce się przenieść na wieś, a 7% mieszkańców wsi do miasta.

– Ten trend jest powszechny we wszystkich krajach, w których 
przeprowadziliśmy badanie, ale jest najmniej widoczny w Izraelu. 
Izrael jest wyjątkiem, ponieważ ponad 90% populacji mieszka  
w miastach. Tutaj zaledwie 15% chce się przenieść na wieś,  
a 8% do miast. Około jedna czwarta (24%) badanych chce 
pozostać na wsi. Jest to stosunkowo spójne we wszystkich 
grupach wiekowych, z wyjątkiem osób w wieku 18-25 lat.

Postawy inwestycyjne
Jak już wspomniano, ciągłe negatywne doniesienia  
o gospodarce nie odstraszają aspirujących inwestorów  
z Europy, czego można było się spodziewać. Badanie 
wskazuje, że wielu Europejczyków (12% respondentów 
badania) planuje wykorzystać nieruchomości mieszkalne jako 
inwestycję.

4  data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS

31% Europejczyków przeniosłoby się 
do mniejszej nieruchomości, gdyby 
było to korzystne dla środowiska.
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Kupno nieruchomości mieszkalnej za granicą na wynajem 
jest popularną strategią wśród wielu Europejczyków, jednak 
zamiar ten jest najbardziej rozpowszechniony w Bułgarii, gdzie 
ponad trzy czwarte osób planujących zakup za granicą (77%) 
planuje wynająć nieruchomość. Na całym kontynencie istnieją 
wyraźne różnice między grupami wiekowymi. Inwestycje są 
częściej brane pod uwagę przez osoby w wieku 26-45 lat; 
19% osób w wieku 26-45 lat, które pozytywnie zmieniły 
zdanie na temat przeprowadzki, szuka inwestycji. Inwestycja 
jest głównym czynnikiem dla 17% osób, które chcą kupić 
lub wynająć nieruchomość za granicą. Pierwsza dziesiątka 
krajów, w których osoby aktywnie rozważające nieruchomość 
za granicą chciałyby ją kupić to: Hiszpania, Anglia, Niemcy, 
Włochy, Francja, Austria, Grecja, Szwajcaria, Portugalia, 
Chorwacja

Z kim ludzie decydują się mieszkać
Aspiracje ludzi dotyczące tego, z kim chcieliby mieszkać  
w przyszłości, mogą dać obraz zmian postaw i aspiracji w szerszej 
kulturze, a także dostarczyć deweloperom cennych wskazówek 
na temat przyszłego popytu. W całej Europie większość ludzi 
chce mieszkać ze swoim partnerem lub małżonkiem (53%). Dość 
duża liczba mieszkańców Europy Północnej wybrałaby życie  
w jednoosobowym gospodarstwie domowym; 24% w Niemczech, 
27% w Holandii i 30% w Finlandii. Liczba ta jest znacznie niższa 
w Chorwacji (9%), Rumunii (9%) i Izraelu (10%). W niektórych 
częściach świata więcej niż dwa pokolenia mieszkają razem 
pod jednym dachem. Jednak 97% uczestników badania w całej 
Europie nie zdecydowałoby się na takie życie. W Finlandii tylko 
1% respondentów wybrało tę opcję - pomimo obaw związanych 
z kosztami życia i opieki nad dziećmi.

Łączność cyfrowa
Po pandemii wiele praktyk zawodowych uległo zmianie. 
Chcieliśmy sprawdzić, jaki wpływ te zmiany mogą mieć na 
przyszłe zapotrzebowanie na nieruchomości. Dane pokazują, że 
bezproblemowa łączność jest ważna dla wielu Europejczyków. 
44% przeniosłoby się tylko tam, gdzie dostępne są wysokiej 
jakości usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej. Jest to 
najbardziej widoczne na Węgrzech (57%) i we Francji (55%). 
Kolejne 13% Europejczyków stwierdziło, że byliby zadowoleni z 
samych linii stacjonarnych, a 17% z samych sieci komórkowych. 
Ponownie wskazuje to, że lokalizacje z dobrą łącznością będą 
w cenie. 47% osób planujących przeprowadzkę w ciągu 
najbliższego roku wskazuje, że ważna jest dla nich doskonała 
łączność stacjonarna i komórkowa. Wśród osób planujących 
zakup mieszkania lub apartamentu odsetek ten wzrasta do 
ponad połowy.

Wydaje się, że jest to czas wielkich globalnych zmian  
w polityce, gospodarce, społeczeństwie, technologii i środowisku.  
Te główne czynniki nie tylko napędzają globalną agendę 
informacyjną. Mają one znaczący wpływ na decyzje 
podejmowane przez zwykłych ludzi, dotyczące miejsca 
zamieszkania i inwestowania. Na następnych stronach zbadamy 
dokładniej wpływ każdego z tych tematów i przyjrzymy się bliżej 
ich następstwom dla wielu poszczególnych krajów europejskich.

Kraje, których obywatele są najbardziej zainteresowani 
inwestowaniem w nieruchomości mieszkaniowe, w ujęciu 
ogólnym, to Izrael (27%) Turcja (23%) Portugalia (22%)  
i Chorwacja (20%). Nawet trzykrotnie więcej niż na Węgrzech (9%)  
i w Holandii (6%) oraz dwukrotnie więcej niż w Austrii, 
Niemczech i Szwajcarii (wszystkie 12%). Strategia inwestycyjna 
różni się w zależności od rynku. Potencjalni inwestorzy  
w Rumunii (28%), Francji (29%) i Hiszpanii (29%) planują kupić 
nieruchomość mieszkalną i sprzedać ją w późniejszym czasie 
za wyższą cenę. Znacznie mniej potencjalnych inwestorów  
w Czechach i na Węgrzech (8%) zamierza stosować tę 
strategię, preferując kupno, posiadanie i wynajem.

Zestawienie 10 najlepszych krajów  
dla osób chcących kupić  
nieruchomość za granicą:

1. Hiszpania
2. Anglia
3. Niemcy
4. Włochy
5. Francja

6. Austria
7. Grecja
8. Szwajcaria
9. Portugalia
10. Chorwacja
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Pierwsze 5 krajów, 
w których rosnące 
koszty życia 
zniechęcają do 
przeprowadzki

Porównanie z EU Ø

Turcja 47.3% +12.7%

Izrael 47.3% +12.7%

Portugalia 45.9% +11.3%

Walia 45.1% +10.5%

Polska 43.4% +8.8%

Koszty utrzymania wpływają na europejski rynek mieszkaniowy

Rosnące koszty utrzymania mają znaczący wpływ na decyzje 
o zakupie nieruchomości mieszkalnych w całej Europie, ale ich 
wpływ jest odczuwany w różny sposób, w zależności od kraju,  
w którym się znajdujemy. Spośród Europejczyków, którzy są 
bardziej niechętni do przeprowadzki niż rok temu, jedna trzecia 
(35%) stwierdziła, że rosnące koszty utrzymania były kluczowym 
czynnikiem w podjęciu tej decyzji. Podobnie wśród tych, którzy 
są obecnie bardziej gotowi do przeprowadzki niż w zeszłym roku, 
prawie jedna piąta (18%) również kierowała się rosnącymi kosztami 
życia.

Podczas gdy znaczna część Europejczyków może być zniechęcona 
kosztami przeprowadzki, prawie jedna osoba na pięć postrzega 
obecnie przeprowadzkę jako sposób na obniżenie rachunków 
domowych w perspektywie średnio i długoterminowej, być może 
poprzez zmniejszenie rozmiarów, przeniesienie się do tańszej 
okolicy lub zakup bardziej energooszczędnej nieruchomości 
mieszkalnej. W sumie w całym badaniu 44% osób stwierdziło, że 
nie planuje przeprowadzki w ciągu najbliższych pięciu lat.

W Turcji rosnące koszty życia przyciągają ludzi w obu kierunkach. 
Inflacja w tym kraju wynosi prawie 80%, a konsumenci są rozdarci 
co do tego, czy najlepszym rozwiązaniem dla kontroli kosztów 
będzie przeprowadzka, czy pozostanie w miejscu zamieszkania. 
To samo zjawisko można zauważyć w Izraelu, gdzie konsumenci 
są bardziej skłonni do przeprowadzki ze względu na rosnące 
koszty i decydują się na nią z tego samego powodu, pomimo 
niskiej stopy inflacji w tym kraju (5% w chwili pisania tego tekstu). 
Jedynie w Szwajcarii, która ma najniższe wskaźniki zarówno inflacji, 
jak i własności nieruchomości mieszkalnych spośród wszystkich 
krajów uwzględnionych w niniejszym raporcie, rosnące koszty 
życia mają stosunkowo ograniczony wpływ na gotowość ludzi do 
przeprowadzki.

W ramach raportu zidentyfikowaliśmy kilka głównych 
tematów, na przykład wpływ gospodarki i kosztów życia na 
rynek nieruchomości mieszkaniowych, tendencje w kierunku 
urbanizacji i urbanizacji obszarów wiejskich, migracje 

międzynarodowe, wpływ infrastruktury cyfrowej i inne. 
Każdy z tych tematów został dokładniej przeanalizowany  
w następnej części. Następnie omówiono kluczowe ustalenia 
dla poszczególnych krajów. 

Niższe koszty życia są ważnym czynnikiem dla 36% Europejczyków, 
którzy chcieliby przenieść się na obszary wiejskie lub nadmorskie, 
przy czym liczba ta znacznie wzrasta wśród południowych 
Europejczyków. W Turcji, Grecji i Portugalii ponad połowa osób 
decydujących się na zamieszkanie lub przeniesienie na wieś 
twierdzi, że tańsze koszty życia wpłynęły na ich decyzję. Również 
Finowie coraz częściej odwracają się od miast - 46% z nich kieruje 
się kosztami, szukając życia na wsi lub na wybrzeżu.

Blisko jedna piąta osób bardziej 
skłonnych do przeprowadzki 
niż rok temu w dużym stopniu
kieruje się kosztami życia.

Podstawowe motywy
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Pierwsze 5 krajów,  
w których ludzie  
chcą przenieść się  
do obszarów miejskich

Porównanie z EU Ø

Węgry 10.2% +2.3%

Słowenia 10.0% +2.1%

Chorwacja 9.8% +1.9%

Włochy 9.7% +1.8%

Hiszpania 9.4% +1.5%

Pierwsze 5 krajów,  
w których ludzie chcą się 
przenieść na tereny  
nadmorskie/wiejskie

Porównanie z EU Ø

Turcja 34.9% +14.4%

Bułgaria 31.0% +10.5%

Rumunia 28.8% +8.3%

Malta 27.8% +7.3%

Anglia 24.8% +4.3%

Lokalizacja: Urbanizacja vs. Kontrurbanizacja
W całej Europie dwie trzecie ankietowanych konsumentów jest 
zadowolonych ze swojej obecnej lokalizacji, która jest przede 
wszystkim miejska. Jednak w przypadku osób, które chcą się 
przeprowadzić, wieś oddziaływuje silniej. Jedna na pięć osób 
rozważa przeniesienie się na wybrzeże lub na wieś, co stanowi 
ponad dwukrotność liczby osób rozważających przeprowadzkę 
do miasta (8%).

Plany dotyczące przeprowadzki do miasta i na wieś różnią 
się zarówno pod względem ram czasowych, jak i rodzaju 
nieruchomości. 28% osób rozważających przeniesienie się 
na tereny nadmorskie lub wiejskie przewiduje przeprowadzkę  
w ciągu najbliższego roku. Prawie co czwarta osoba (24%) 
uważa, że kolejna przeprowadzka nastąpi w ciągu najbliższych 
dwóch lub trzech lat. W tym czasie zdecydowanie największa 
grupa (45,7%) spodziewa się kupić dom. Z kolei jedna na cztery 
osoby (25%) planujące przeprowadzkę do miasta zamierza ją 
przeprowadzić w ciągu 12 miesięcy, a kolejne 28% w ciągu od 
dwóch do trzech lat. Jedna trzecia planuje kupić dom, a kolejna 
jedna trzecia mieszkanie lub apartament.

Niezależnie od kierunku, młodsi respondenci częściej rozważają 
przeprowadzkę, podczas gdy osoby powyżej 45 roku życia są 
zazwyczaj bardziej osiadłe w swoim obecnym miejscu. Około 
15% osób w wieku 18-25 lat zamierza przenieść się do miasta. 
Tę młodszą grupę przyciągają miasta z kilku powodów: dostęp 
do pracy (50,8%), możliwości edukacyjne (37,1%), szansa na 
spotkanie z bardziej zróżnicowanymi społecznościami (36,6%) 
oraz chęć poczucia się częścią nowoczesnego życia (34,9%).

Osoby w wieku od 26 do 45 lat częściej pragną ucieczki na 
wieś; 22,3% tej grupy wiekowej chciało się przenieść na tereny 
nadmorskie lub wiejskie. Chęć zamieszkania na wsi wynika z chęci 
zbliżenia się do natury (68%), większej przestrzeni życiowej (53%), 
większej prywatności (48%) i wolniejszego tempa życia (45%). 
Możliwość pracy w domu jest raczej korzyścią niż czynnikiem 
motywującym - mniej niż jeden na pięciu (18%) sugeruje, że był 
to główny czynnik przy podejmowaniu decyzji.

Dostęp do szerokiego zakresu usług w mieście - w tym dobrej 
opieki zdrowotnej (45%), dobrej infrastruktury (45%) i krótszego 

czasu dojazdu do pracy (41%) - jest ważnym czynnikiem 
przyciągającym osoby w każdym wieku, jednak znaczenie opieki 
zdrowotnej wyraźnie wzrasta wraz z wiekiem. Ponad połowa (56%) 
osób w wieku od 56 do 65 lat jako główny powód zamieszkania  
w mieście podaje dostęp do opieki zdrowotnej, a następnie lepszą 
infrastrukturę (49%) i dostęp do kultury (37%), ponieważ chcą 
jak najlepiej wykorzystać swój wolny czas. 

41% osób żyjących w dwupokoleniowym gospodarstwie 
domowym przyciąga do miast dobry dostęp do edukacji. 
Zależy im również na dobrym dostępie do opieki zdrowotnej 
(48%), dostępności pracy (47%) i krótszym czasie dojazdu do 
pracy(44%).

Dwa razy więcej osób chce 
się wyprowadzić z miasta  
niż w nim zamieszkać.
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Pierwsze 5 krajów,  
w których ludzie chcą się 
przeprowadzić za granicę

Porównanie z EU Ø

Turcja 43.2% +18.5%

Malta 40.0% +15.3%

Rumunia 35.6% +10.9%

Słowenia 32.1% +7.4%

Szwajcaria 32.0% +7.3%

5 najlepszych miejsc dla tych,  
którzy chcą się przeprowadzić za granicę

Hiszpania 14.7%

Anglia 13.4%

Niemcy 13.2%

Włochy 13.1%

Północna Ameryka 12.8%

15% Europejczyków poszukujących 
możliwości przeniesienia się 
za granicę myśli o Hiszpanii.

Lokalizacja: Przeprowadzki międzynarodowe

Jedna na cztery osoby (25%) rozważa zakup nieruchomości 
mieszkalnej w innym kraju, czy to z powodu przeprowadzki, 
czy też w celach inwestycyjnych. Prawie jedna czwarta (24%)  
z nich rozważa przeprowadzkę w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 
Kolejna jedna czwarta (27%) przewiduje kolejną przeprowadzkę 
za dwa do trzech lat. Jednak prawie jedna trzecia (30%) nie myśli  
o przeprowadzce w ciągu najbliższych pięciu lat, co sugeruje, 
że zakup nieruchomości mieszkalnej za granicą to ambicja 
długoterminowa, być może plan na emeryturę.

O wiele częściej o przeprowadzce za granicę myślą osoby 
młodsze. Prawie dwie piąte (39%) osób w wieku 18-25 lat myśli 
o przeprowadzce lub zakupie nieruchomości mieszkalnej za 
granicą, w porównaniu z zaledwie 14,7% osób w wieku 56-65 lat.

Hiszpania jest najbardziej popularnym kierunkiem - 14,7% osób 
planujących zakup lub przeprowadzkę za granicę rozważa ją jako 
jedną z możliwości. Jednak decyzja ta nie jest w żadnym wypadku 
ostateczna - 18,9% rozważa dwa możliwe kierunki, 8,5% - trzy 
kraje, 5,1% - cztery kraje, a 2,6% wybiera obecnie jeden z pięciu 
możliwych krajów.

Jednak Hiszpania znajduje się na szczycie listy tylko dla osób 
w najwyższym przedziale wiekowym. Osoby w wieku od 18 do 
25 lat są bardziej zainteresowane przeprowadzką do Anglii lub 
Ameryki Północnej, gdzie odpowiednio 19,9% i 17,1% osób 
rozważających przeprowadzkę za granicę twierdzi, że chciałoby 
się tam przenieść.

Styl życia jest najważniejszym powodem przeprowadzki lub 
zakupu nieruchomości mieszkalnej za granicą: prawie połowa 
(46%) osób rozważających przeprowadzkę uważa, że w kraju 
docelowym żyłoby im się lepiej. Dwie trzecie Węgrów (65%), 
którzy rozważają przeprowadzkę za granicę, uważa, że ich życie 
byłoby lepsze w innym kraju, podobnie jak ponad połowa osób 
myślących o przeniesieniu się z Grecji, Walii, Bułgarii, Malty, 
Chorwacji i Turcji.

Lepszy styl życia jest częściowo utożsamiany z lepszymi 
możliwościami pracy - respondenci ze wszystkich tych krajów 
częściej twierdzili, że przeprowadzają się z powodów zawodowych.  

W sumie 29% osób planujących zakup lub przeprowadzkę za 
granicę stwierdziło, że lepsze możliwości pracy były czynnikiem 
wpływającym na ich decyzję. Na Węgrzech (50%), w Grecji (47%) 
i na Malcie (42%) odsetek ten wzrasta do ponad dwóch piątych.

Jedna na cztery osoby (24%) zamierza kupić dom wakacyjny. 
Osoby w wieku 46-55 lat są najbardziej skłonne do rozważenia 
zakupu takiej nieruchomości, 27% z nich rozważa zakup 
nieruchomości z tego powodu.
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Pierwsze 5 krajów,  
w których przyszła  
przeprowadzka jest moty-
wowana chęcią inwestowa-
nia w nieruchomości

Porównanie z EU Ø

Malta 26.2% +11.6%

Chorwacja 20.8% +6.2%

Bułgaria 19.6% +5.0%

Portugalia 18.9% +4.3%

Hiszpania 18.1% +3.5%

Pierwsze 5 krajów,  
w których ludzie szukają 
inwestycji w nieruchomości 
za granicą

Porównanie z EU Ø

Izrael 26.6% +9.7%

Turcja 22.9% +6.0%

Bułgaria 22.8% +5.9%

Czechy 22.6% +5.7%

Austria 18.8% +1.9%

Inwestycja  
w nieruchomości mieszkalne

Aż jeden na dziesięciu Europejczyków zamierza kupić 
nieruchomość mieszkalną w celach inwestycyjnych w kraju lub 
za granicą i jest gotowy do podjęcia działań. Inwestycje częściej 
biorą pod uwagę osoby w wieku od 26 do 45 lat; 19% osób  
w wieku od 26 do 45 lat, które pozytywnie zmieniły zdanie na 
temat przeprowadzki, szuka inwestycji. Około 15% osób, które 
są bardziej skłonne do przeprowadzki niż 12 miesięcy temu, 
stwierdziło, że ich decyzja była motywowana, przynajmniej 
częściowo, chęcią inwestowania w nieruchomości mieszkalne.

Południowi Europejczycy są szczególnie zmotywowani 
możliwościami inwestycyjnymi - więcej niż jeden na 
czterech konsumentów z Malty stwierdził, że obecnie jest 
bardziej skłonny przeprowadzić się w celu zainwestowania 
w nieruchomości mieszkalne. W Chorwacji, Bułgarii, Portugalii 
i Hiszpanii co piąty konsument pozytywnie zmienił zdanie 
na temat zakupu nieruchomości w ciągu ostatniego roku 
ze względu na chęć inwestowania. Na drugim końcu skali 
zaledwie 6% konsumentów węgierskich i 7% holenderskich 
ponownie rozważa swoje plany zakupu nieruchomości 
mieszkalnych, aby móc inwestować.

Inwestycje są głównym czynnikiem dla 17% osób planujących 
zakup lub wynajem nieruchomości mieszkalnej za granicą. 
Prawie połowa (49%) zamierza wynająć nieruchomość, przy 
czym młodsi nabywcy są bardziej skłonni do wynajmu niż 
starsi konsumenci. Może to wynikać częściowo z faktu, że 
starsi nabywcy, którzy mogą dysponować większą ilością 
czasu wolnego, widzą większe możliwości samodzielnego 
wykorzystania nieruchomości w krótkim okresie.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieje bardzo niewielka różnica 
między krajami, jeśli chodzi o chęć wynajmu zagranicznej 
nieruchomości inwestycyjnej. Jednak zamiar ten, gdzie ponad 
trzy czwarte rozważających zakup za granicą (77%) planuje 
wynająć nieruchomość.

Podczas gdy połowa planuje wynająć nieruchomość 
mieszkalną, aby ich inwestycja przyniosła efekty w krótkim 
okresie, jeden na sześciu Europejczyków kupujących za granicą 
postrzega ją jako inwestycję długoterminową. Poszukują oni 
nieruchomości mieszkalnej, której wartość wzrośnie, aby móc 
ją sprzedać, gdy będą potrzebować pieniędzy w przyszłości.

W ciągu ostatniego roku jedna  
piąta osób w Chorwacji, Bułgarii,  
Portugalii i Hiszpanii zdecydowała,  
że chce zainwestować  
w nieruchomości.



11Źródło: Ankiety przeprowadzone wśród współpracowników sieci RE/MAX Europe.
Aby dowiedzieć się więcej o Europejskim Raporcie Trendów Mieszkaniowych 2022, odwiedź stronę www.REMAX.eu

Pierwsze 5 krajów,  
w których ludzie są gotowi 
przeprowadzić się do 
mniejszej nieruchomości  
z powodów ekologicznych

Porównanie z UE Ø

Turcja 41.0% +10.3%

Rumunia 39.0% +8.3%

Portugalia 37.2% +6.5%

Polska 36.3% +5.6%

Czechy 35.2% +4.5%

Pierwsze 5 krajów,  
w których ludzie  
chcą przenieść się  
do obszarów miejskich  
z powodów związanych  
z ochroną środowiska

Porównanie z UE Ø

Czechy 43.0% +26.4%

Izrael 38.1% +21.5%

Rumunia 30.9% +14.3%

Węgry 29.1% +13.5%

Słowenia 27.3% +10.7%

Pierwsze 5 krajów, w 
których ludzie chcą się 
przenieść bliżej natury

Porównanie z UE Ø

Słowenia 83.3% +15.5%

Austria 77.8% +10.0%

Czechy 77.5% +9.7%

Chorwacja 76.9% +9.1%

Bułgaria 75.8% +8.0%

Środowisko

Prawie jedna trzecia osób (31%) zdecydowałaby się na 
przeprowadzkę do mniejszej nieruchomości, aby przenieść 
się do bardziej przyjaznego środowisku domu. Osoby te 
są również skłonne zaakceptować mniejszy ogród (25%), 
dłuższy czas dojazdu do pracy (17%) lub mniej pożądaną 
lokalizację (16%), jeśli oznacza to pomoc naszej planecie. 
Jednak co trzeci badany (32%) nie jest skłonny zaakceptować 
żadnego kompromisu, aby mieć dom bardziej przyjazny 
środowisku. Nie musi to sugerować braku szacunku dla 
zrównoważonego rozwoju, ale może raczej odzwierciedlać 
fakt, że konsumenci nie muszą iść na kompromis ze względu 
na dostępność zasobów mieszkaniowych, które spełniają 
najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska.

Niemniej jednak młodsi konsumenci są bardziej skłonni do 
priorytetowego traktowania kwestii środowiskowych. Tylko 
21% osób w wieku 18-25 lat nie byłoby skłonnych pójść 
na kompromis, aby uzyskać dom bardziej przyjazny dla 
środowiska, w porównaniu z ponad dwiema piątymi (44%) 
osób powyżej 55 roku życia.

Istnieje również znacząca różnica pomiędzy grupami 
wiekowymi pod względem tego, jakie kompromisy są 
akceptowalne. Konsumenci w wieku 18-25 lat byliby bardziej 
skłonni zaakceptować mniejszy ogród (32%), dłuższy dojazd 
do pracy (24%) lub mniej pożądaną lokalizację (22%). Wśród 
osób w wieku od 56 do 65 lat wartości te spadają o ponad 
10 punktów procentowych. Starsza grupa wiekowa byłaby 
bardziej skłonna do zmniejszenia wielkości domu; 34% 
osób poszłoby na kompromis w kwestii wielkości domu  
w porównaniu z 30% osób w wieku 18-25 lat. Może to 
wynikać z faktu, że młodsi nabywcy domów zazwyczaj 
szukają mniejszych nieruchomości, a zatem mają mniejszy 
zakres możliwości składania obietnic dotyczących wielkości, 
lub myślą o założeniu lub powiększeniu rodziny.

Osoby rozważające zmianę miejsca zamieszkania są bardziej 
otwarte na myślenie o możliwych kompromisach ze względów 
ekologicznych. Prawie dwie piąte (39%) osób rozważających 
przeprowadzkę do miasta i ponad jedna trzecia (36%) osób 
planujących przeniesienie się na wybrzeże lub wieś byłaby 
skłonna zaakceptować mniejszą nieruchomość mieszkalną 
w ramach przeprowadzki, podczas gdy mniej niż 30% osób 
zamierzających zmienić miejsce zamieszkania, ale w obecnej 
lokalizacji, byłoby gotowych do zmniejszenia rozmiaru na 
rzecz bardziej przyjaznego dla środowiska domu.

Tylko jedna czwarta (25%) osób rozważających 
przeprowadzkę na wieś zaakceptowałaby mniejszy ogród 
w ramach przeprowadzki, w porównaniu do jednej trzeciej 
(32%) osób myślących o przeprowadzce do miasta.  
Ta różnica odzwierciedla główny powód przeprowadzki na 
wybrzeże lub wieś: chęć zbliżenia się do natury.

Podczas gdy infrastruktura i dostęp do usług znajdują się 
na pierwszym miejscu wśród powodów przeprowadzki do 
miasta, ponad jedna szósta (17%) osób zamierzających 
przenieść się do lokalizacji miejskiej motywowana jest 
szerszymi korzyściami środowiskowymi wynikającymi  
z przebywania w mieście. Może to być dostęp do lepszego 
transportu publicznego, nowszych i lepiej izolowanych 
nieruchomości, bardziej rozwiniętych usług recyklingu lub 
bliskości parków i ogrodów. Nabywcy domów w krajach 
Europy Wschodniej częściej wybierali obszary miejskie 
ze względu na korzyści środowiskowe. Populacje w wielu 
miastach Europy Wschodniej są mniej zagęszczone niż 
w miastach takich jak Londyn czy Paryż, co potencjalnie 
oznacza, że są one postrzegane jako bardziej zrównoważone 
i przyjazne do życia. 

Dwie trzecie osób jest gotowych 
pójść na kompromis w sprawie 
swojego domu, aby chronić 
środowisko.
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Pierwsze 5 krajów,  
w których łączność  
stacjonarna i komórkowa 
ma największe znaczenie

Porównanie z UE Ø

Węgry 57.2% +13.1%

Francja 55.2% +11.1%

Portugalia 54.2% +10.1%

Hiszpania 50.7% +6.6%

Walia 49.8% +5.7%

Łączność

Prawie połowa (44%) Europejczyków rozważyłaby przeniesienie 
się do miejsca, które ma zarówno doskonałą łączność 
stacjonarną, jak i komórkową. Kolejne 17% szuka wyłącznie 
dobrej łączności komórkowej, a 13% dobrej jakości usług 
stacjonarnych. Tylko jedna na cztery osoby nie uważa, że 
łączność cyfrowa jest kwestią decydującą.

Istnieją wyraźne różnice między grupami wiekowymi: 48% osób 
poniżej 26 roku życia bierze pod uwagę wyłącznie lokalizacje 
z dobrą łącznością stacjonarną i komórkową, w porównaniu 
z 42% osób w wieku od 56 do 65 lat. Jedna trzecia osób  
w wieku 56-65 lat twierdzi, że łączność cyfrowa nie jest dla nich 
decydującym wymogiem przy poszukiwaniu nowego domu.

Ma to istotne znaczenie dla sprzedawców, ponieważ młodsi 
konsumenci częściej rozważają przeprowadzkę w najbliższej 
przyszłości. Prawie jedna czwarta (24%) osób w wieku 18-
35 lat zamierza przeprowadzić się w ciągu najbliższego roku,  
w porównaniu z 12% osób ze starszych grup wiekowych. 
Kolejne 27% osób w wieku 18-35 lat przewiduje przeprowadzkę 
w ciągu najbliższych dwóch lub trzech lat. W rezultacie 47% 
osób planujących przeprowadzkę w ciągu najbliższego roku 
wskazuje, że ważna jest dla nich doskonała łączność stacjonarna  
i komórkowa. Wśród osób planujących zakup mieszkania lub 
apartamentu odsetek ten wzrasta do ponad połowy.

Węgry przodują w rankingu pod względem zapotrzebowania na 
łączność. Prawie trzech na pięciu Węgrów twierdzi, że szuka 
nieruchomości mieszkalnej z doskonałą łącznością stacjonarną 
i komórkową. Z kolei w Chorwacji i Czechach łączność stanowi 
znacznie mniejszy problem - 35% konsumentów w obu krajach 
twierdzi, że nie jest to czynnik decydujący przy zakupie domu. 
Jeśli chodzi o łączność, Chorwaci znacznie częściej poszukują 
dobrego sygnału komórkowego; 29% uważa to za priorytet, czyli 
prawie dwa razy więcej niż wynosi średnia europejska. 

O ile różnice między mężczyznami i kobietami w zapotrzebowaniu 
na oba rodzaje łączności cyfrowej są niewielkie, o tyle  
w przypadku łączności stacjonarnej i komórkowej występują 
pewne dysproporcje. Większy odsetek mężczyzn stwierdził, 
że lepsza łączność internetowa była czynnikiem wpływającym 
na ich decyzję o zamieszkaniu w danym mieście (32%  
w porównaniu z 23% kobiet), natomiast 20% mężczyzn  
i 17% kobiet stwierdziło, że lepszy zasięg sieci komórkowej był 
czynnikiem zachęcającym.

Prawie połowa Europejczyków 
przeniosłaby się do danego miejsca 
tylko wtedy, gdyby miało ono  
zarówno doskonałą łączność 
stacjonarną, jak i komórkową.
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Różnice pokoleniowe

Wskaźnik rotacji mieszkańców w Europie jest wysoki - ponad 
połowa osób rozważa przeprowadzkę w ciągu najbliższych 
pięciu lat. Jedna na sześć osób spodziewa się przeprowadzki 
w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jednak te główne dane 
liczbowe kryją wyraźne różnice w zależności od wieku.

Nie jest zaskoczeniem, że osoby w wieku poniżej 35 lat 
są znacznie bardziej skłonne do przeprowadzki w ciągu 
najbliższych pięciu lat, ponieważ opuszczają dom rodzinny, 
rozpoczynają studia lub pracę i szukają możliwości 
zamieszkania z przyjaciółmi lub partnerami. Prawie jedna 
czwarta (24%) osób w wieku 18-25 lat i 23% osób w wieku 
26-35 lat spodziewa się przeprowadzki do lata 2023 roku,  
w porównaniu z mniej niż jedną na dziesięć osób (9%) 
w wieku 56-65 lat. Kolejne 54% 18-25-latków i 45% 
26-35-latków przewiduje przeprowadzkę w ciągu od dwóch 
do pięciu lat. Tylko 27% osób w wieku 56-65 lat spodziewa 
się przeprowadzki w tym samym okresie.

W chwili sporządzania niniejszego raportu młodsi konsumenci 
byli bardziej optymistyczni niż 12 miesięcy wcześniej - prawie 
dwie trzecie (62%) osób w wieku 18-25 lat twierdzi, że są 
teraz bardziej skłonni do przeprowadzki. Starsi konsumenci 
albo nie zmienili zdania, albo bardziej zdecydowanie 
opowiedzieli się przeciwko przeprowadzce. Ponad jedna 
trzecia osób powyżej 36 roku życia twierdzi, że nie jest 
bardziej skłonna do przeprowadzki obecnie niż 12 miesięcy 
temu. Z kolei 14% osób w wieku 36-45 lat twierdzi, że są  
o wiele mniej skłonni do przeprowadzki, a wśród najstarszej 
grupy wiekowej odsetek ten wzrasta do 23%.

We wszystkich grupach wiekowych około 30% osób 
przeprowadzających się zamierza kupić mieszkanie lub 
apartament. Zaledwie 14% osób w wieku 18-25 lat planuje 
zakup domu jednorodzinnego, a w przedziale wiekowym 
36-45 lat odsetek ten wzrasta do 26% osób, które szukają 
większej przestrzeni, aby pomieścić powiększającą się 
rodzinę. Popyt na domy wolnostojące spada wśród starszych 
konsumentów - 19% osób w wieku 56-65 lat chce mieć dom 
wolnostojący. 

Popyt na długoterminowy wynajem mieszkania lub 
apartamentu jest również najwyższy wśród najmłodszych  
i najstarszych grup wiekowych objętych niniejszym raportem. 
Niecałe 15% osób w wieku 18-25 lat i 15% osób w wieku 
56-65 lat chce wynająć mieszkanie na co najmniej trzy lata. 
Zaledwie jedna na dziesięć osób w wieku 36-45 lat chce 
wynająć mieszkanie na dłuższy okres.

Około jedna czwarta (24%) badanej grupy chce pozostać 
na wsi. Jest to stosunkowo spójne we wszystkich grupach 
wiekowych, z wyjątkiem osób w wieku 18-25 lat. Najmłodszą 
grupę wiekową przyciągają do miast możliwości pracy  
i edukacji. Około 20% młodych dorosłych chce pozostać 
na wsi lub na wybrzeżu, a 15% chce przenieść się ze wsi 
do miasta. Dla porównania, we wszystkich innych grupach 
wiekowych mniej niż 10% osób chce się przenieść z terenów 
wiejskich lub nadmorskich do miasta.

Mniej niż jedna dziesiąta  
osób w wieku 56-65 lat planuje 
przeprowadzkę w ciągu najbliższego 
roku, wśród osób w wieku 18-25  
i 26-35 lat liczba ta wzrasta  
do prawie jednej czwartej.
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Najważniejsze fakty Porównanie z UE Ø

Właściciele nieruchomości 56.4% -5.3%

Przeprowadzi się w ciągu najbliższego roku 18.0% +1.8%

Przeprowadzi się do 2025 roku 25.4% +5.5%

Chce przeprowadzić się do miasta 6.0% -1.9%

Chce przeprowadzić się na wieś 24.8% +4.3%

Chce przenieść się za granicę 19.0% -5.7%

Dobra łączność jest niezbędna 46.4% +2.3%

Ponad połowa respondentów naszego badania 
w Anglii posiada własną nieruchomość 
(56%) - nieco mniej niż podają brytyjskie izby 
parlamentu, ale jest to dobra reprezentatywna 
próba. Jedna czwarta Anglików zamierza 
przeprowadzić się w ciągu najbliższych 
dwóch lub trzech lat. Jedynie Izraelczycy  
i Turcy wykazują większą chęć przeprowadzki 
w perspektywie średnioterminowej. 
Jednak każda przeprowadzka będzie 
miała charakter krajowy, a Anglicy  
(i Walijczycy) należą do osób, które najrzadziej 
rozważają przeprowadzkę za granicę.

Prawie połowa (46%) badanych wskazuje, że 
jest bardziej skłonna do przeprowadzki niż rok 
temu, częściowo z powodu wpływu pandemii 
wirusa Covid-19, która jest odczuwana nieco 
bardziej w Anglii niż w całej Europie. Jeden 
na dziesięciu wskazał, że jest teraz bardziej 
skłonny do przeprowadzki ze względu na swoje 
doświadczenia związane z pandemią, podczas 
gdy 13% jest mniej skłonnych do przeprowadzki 
z tego samego powodu. Ważnym czynnikiem 
jest pragnienie większej przestrzeni - 32% 
respondentów wskazało, że jest to powód, dla 
którego myślą o przeprowadzce, zwłaszcza  
z obszarów miejskich. Choć nadal znajduje się 
to na niskim miejscu na liście kryteriów, Anglicy 
częściej niż większość innych Europejczyków 
wskazują, że możliwość pracy w domu była 
czynnikiem, który zmienił ich zdanie na temat 
przeprowadzki.

Przeprowadzka na wieś wiąże się z wolniejszym 
tempem życia, które w procesie decyzyjnym 
zajmuje drugie miejsce zaraz za zbliżeniem się 
do natury (59% w porównaniu do 62%). Anglicy 
nie są jednak gotowi na poświęcenie łączności,  
a ponadprzeciętny odsetek (46%) wskazuje, że 
przeniósłby się jedynie na obszar o doskonałej 
łączności komórkowej i stacjonarnej.

• Pragnienie większej przestrzeni
• Zmiana stylu życia
• Zmiana sytuacji osobistej

• Wzrost kosztów utrzymania
• Zmiana osobistej sytuacji ekonomicznej
• Rosnące stopy procentowe

• Bycie bliżej natury
• Wolniejsze tempo życia
• Większa prywatność

Co uniemożliwia przeprowadzkę?

Co przyciąga  
na wieś?

Co sprzyja relokacji?

• Dostępność pracy
• Lepsza infrastruktura
• Dostęp do opieki zdrowotnej

Co przemawia  
za miastem?

Anglia
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Najważniejsze fakty Porównanie z UE Ø

Właściciele nieruchomości 58.3% -3.4%

Przeprowadzi się w ciągu następnego roku 13.7% -2.5%

Przeprowadzi się do 2025 roku 14.7% -5.2%

Chce przeprowadzić się do miasta 6.4%  -1.5%

Chce przeprowadzić się na wieś 15.7% -4.8%

Chce przeprowadzić się za granicę 20.7%  -4.0%

Dobra łączność jest niezbędna 36.0% -8.1%

Austriacy znacznie częściej mieszkają sami 
lub tylko z partnerem lub małżonkiem; 30% 
mieszka obecnie samotnie, w porównaniu  
z mniej niż 20% wszystkich Europejczyków. 
Wskaźniki własności nieruchomości 
mieszkalnych są nieco poniżej średniej 
europejskiej i raczej nie ulegną zmianie, 
przy czym ponad połowa (54%) twierdzi, 
że nie planuje przeprowadzki w ciągu 
najbliższych pięciu lat. Z 40% rozważających 
przeprowadzkę, jedna piąta (20%) rozważa 
wynajem długoterminowy - znacznie więcej 
niż średnia europejska wynosząca 12%.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Austriacy stali 
się coraz bardziej niechętni do przeprowadzki 
- 28% twierdzi, że jest mniej prawdopodobne, 
że się przeprowadzi niż rok temu. Ponad 
jedna piąta (21%) zmieniła zdanie  
z powodu wzrostu kosztów życia.

Związek z naturą jest ważny dla Austriaków. 
Około 42% deklaruje chęć pozostania 
w kraju, w porównaniu z mniej niż 25% 
Europejczyków. Bycie bliżej natury jest 
czynnikiem motywującym dla ponad 
trzech czwartych Austriaków, którzy chcą 
się przenieść lub pozostać na wybrzeżu 
lub na wsi. Pragną oni również większej 
prywatności (57%), większej przestrzeni 
życiowej (55%) oraz możliwości trzymania 
zwierząt domowych (42%). Jednak 28% 
zadowoliłoby się mniejszym ogrodem lub 
domem, gdyby oznaczało to mieszkanie  
w domu bardziej przyjaznym dla środowiska.

Austria jest szóstym najpopularniejszym 
wy b o re m  d l a  re s p o n d e n tó w 
zainteresowanych zakupem nieruchomości 
za granicą, przed sąsiednią Szwajcarią,  
a także Grecją i Portugalią.

• Zmiana w sytuacji osobistej
• Zmiana stylu życia
• Pragnienie większej przestrzeni

• Wzrost kosztów utrzymania
• Zmiana sytuacji osobistej
• Zmiana osobistej sytuacji ekonomicznej 

• Bycie bliżej natury
• Większa prywatność
• Więcej przestrzeni życiowej

Co uniemożliwia przeprowadzkę?

Co przyciąga  
na wieś?

Co sprzyja relokacji?

• Lepsza infrastruktura
• Skrócony czas dojazdu do pracy
• Dostęp do opieki zdrowotnej

Co przemawia  
za miastem?

Austria
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Najważniejsze fakty Porównanie z UE Ø

Właściciele nieruchomości 73% +11.3%

Przeprowadzi się w ciągu najbliższego roku 16.8% +0.6%

Przeprowadzi się do 2025 roku 21.8% +1.9%

Przeniesie się do miasta 8.2% +0.3%

Przeniesie się na wieś 31% +10.5%

Przeprowadzi się za granicę 22.8% -1.9%

Dobra łączność jest niezbędna 46.4% +2.3%

Rynek bułgarski charakteryzuje się wysokim 
poziomem własności nieruchomości 
mieszkalnych - 73% deklaruje, że jest 
właścicielem swojego domu. Podczas 
gdy odsetek osób zmieniających miejsce 
zamieszkania jest zgodny ze średnią 
europejską, znacznie większy odsetek (32%) 
Bułgarów chce się przenieść na wieś lub nad 
morze.

Jest to w dużej mierze motywowane chęcią 
zbliżenia się do natury. Ponadto kojarzą oni 
pobyt na wsi z większą przestrzenią życiową 
(59%), wolniejszym tempem życia (49%)  
i większą ilością czasu dla rodziny (39%). 
Dla 43% wybór wiejskiej lub nadmorskiej 
lokalizacji jest szczególnie motywowany 
poszukiwaniem niższych kosztów życia. 
Tymczasem prawie co czwarty (38,6%) chce 
mieszkać na wsi, aby mieć lepszy dostęp do 
żywności ekologicznej - znacznie powyżej 
średniej europejskiej wynoszącej 22%. 

Styl życia jest dla Bułgarów ważnym 
czynnikiem motywującym do przeprowadzki. 
Ponad jedna trzecia (37%) osób, które są 
bardziej skłonne do przeprowadzki niż 12 
miesięcy temu, twierdzi, że ich decyzja była 
spowodowana zmianą stylu życia. Bułgarzy 
szczególnie często uważają, że mogą cieszyć 
się lepszym stylem życia, przenosząc się za 
granicę.

Bułgarzy należą do osób, które najczęściej 
(na 4 miejscu) pragną posiadać 
nieruchomość mieszkalną za granicą (38%,  
w porównaniu do średniej europejskiej 
wynoszącej 34%). Europejczycy uważają, że 
Bułgaria jest bardziej pożądanym miejscem 
do przeprowadzki (zajmuje 19 miejsce  
w Europie) niż jej sąsiedzi w południowo-
wschodniej Europie - Rumunia, Serbia  
i Bośnia i Hercegowina.

• Zmiana stylu życia
• Pragnienie większej przestrzeni
• Zmiana sytuacji osobistej

• Wzrost kosztów utrzymania
• Rosnące stopy procentowe
• Pandemia Covid-19

• Być bliżej natury
• Więcej przestrzeni życiowej
• Wolniejsze tempo życia

Co uniemożliwia przeprowadzkę?

Co przyciąga  
na wieś?

Co sprzyja relokacji?

• Dostęp do pracy
• Dostęp do opieki zdrowotnej
• Możliwość znalezienia nowej pracy / 

więcej możliwości biznesowych

Co przemawia  
za miastem?

Bułgaria
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Najważniejsze fakty Porównanie z UE Ø

Posiadacze nieruchomości 60.4% -1.3%

Przeprowadzi się w ciągu najbliższego roku 11.6% -4.6%

Przeprowadzi się do 2025 roku 14.0% -5.9%

Chce się przenieść do miasta 9.8% +1.9%

Chce się przenieść na wieś 20.8% +0.3%

Chce przenieść się za granicę 21.6% -3.1%

Dobra łączność jest niezbędna 31.4% -12.7%

Chociaż Chorwaci są mniej skłonni do 
przeprowadzki w krótkim okresie niż inni 
Europejczycy, są szczególnie skłonni do 
zmiany miejsca zamieszkania ze względu na 
pracę. Ponad połowa (57%) osób szukających 
miejsca w mieście stwierdziła, że dostęp do 
pracy był czynnikiem motywującym. Około 
jedna trzecia (30%) Chorwatów myślących 
o przeprowadzce za granicę przenosi się ze 
względu na pracę; podobnie 35% rozważało 
przeprowadzkę, ponieważ uważało, że w kraju 
docelowym jest więcej możliwości pracy. 

Jeśli chodzi o względy ekologiczne, Chorwaci 
są tak samo skłonni do kompromisu w kwestii 
lokalizacji, jak i wielkości nieruchomości. 
Około 30% twierdzi, że zaakceptowałoby 
mniej pożądaną lokalizację, aby zapewnić 
sobie bardziej przyjazny dla środowiska 
dom, podczas gdy 31% twierdzi, że byłoby 
skłonne do zmniejszenia rozmiaru. Prawie taki 
sam odsetek (28%) zaakceptowałby dłuższy 
dojazd do pracy. Jest to niezwykłe odkrycie 
- większość Europejczyków jest znacznie 
bardziej skłonna do zmniejszenia powierzchni 
niż zaakceptowania dłuższego dojazdu do 
pracy (średnio tylko 18%).

Łączność jest stosunkowo nisko  
w wymaganiach Chorwatów dotyczących 
zakupu nieruchomości mieszkalnych. 
Około 35% Chorwatów wskazuje, że 
łączność cyfrowa nie będzie dla nich 
kwestią decydującą przy wyborze nowej 
nieruchomości mieszkalnej, co znacznie 
przewyższa średnią europejską wynoszącą 
26%. Dla tych, którzy szukają dobrej 
łączności, zakres zasięgu sieci komórkowej 
jest ważne dla 29% badanych (12 punktów 
procentowych powyżej średniej europejskiej), 
a 31% pragnie zarówno doskonałych usług 
komórkowych jak i stacjonarnych (13 punktów 
procentowych poniżej średniej europejskiej).

Chorwacja zajmuje 10 miejsce w Europie 
jako najbardziej pożądany kraj do zakupu 
nieruchomości mieszkalnej, wyprzedzając 
Holandię (11), Szwecję (12) i sąsiednią Serbię 
(37).

• Pragnienie większej przestrzeni
• Zmiana stylu życia
• Zmiana sytuacji osobistej

• Zmiana stylu życia
• Pragnienie założenia lub rozwoju firmy
• Zamiar pracy w domu

• Być bliżej natury
• Więcej przestrzeni życiowej
• Większa prywatność

Co uniemożliwia przeprowadzkę?

Co przyciąga 
na wieś?

Co sprzyja relokacji?

• Dostępność pracy
• Skrócony czas dojazdu do pracy
• Dostęp do opieki zdrowotnej

Co przemawia 
za miastem?

Chorwacja



18Źródło: Ankiety przeprowadzone wśród współpracowników sieci RE/MAX Europe.
Aby dowiedzieć się więcej o Europejskim Raporcie Trendów Mieszkaniowych 2022, odwiedź stronę www.REMAX.eu

Najważniejsze fakty Porównanie z UE Ø

Właściciele nieruchomości 71.8% +10.1%

Przeprowadzi się w ciągu najbliższego roku 11.2% -5.0%

Przeprowadzi się do 2025 roku 12.6% -7.3%

Chce przeprowadzić się do miasta 6.5% -1.4%

Chce przeprowadzić się na wieś 21.0% +0.5%

Chce przeprowadzić się za granicę 16.8% -7.9%

Dobra łączność jest niezbędna 35.9% -8.2%

Wskaźniki własności nieruchomości 
mieszkalnych są w Czechach wysokie - 
ponad 70% konsumentów posiada własne 
domy. Czesi prowadzą również dość osiadły 
tryb życia; 58% nie przewiduje przeprowadzki 
w ciągu najbliższych pięciu lat. Są również 
najmniej skłonni w Europie do przeprowadzki 
za granicę. 

Wśród tych, którzy zamierzają się 
przeprowadzić, 28% chce kupić dom 
jednorodzinny, a 25% mieszkanie. Połowa 
Czechów (50%) mieszka na terenach miejskich, 
a kolejne 21% rozważa przeprowadzkę do 
miasta. Ponad jedna trzecia zmieniła zdanie 
na temat przeprowadzki w ciągu ostatnich 
12 miesięcy, w związku z czym 8% jest 
nieco mniej skłonnych do przeprowadzki, 
a 27% jest znacznie mniej skłonnych do 
zmiany miejsca zamieszkania. Nieco ponad 
30% wskazuje, że zmieniło zdanie na temat 
przeprowadzki ze względu na wzrost kosztów 
życia; 23% twierdzi, że nie zdecydowało się 
na przeprowadzkę ze względu na zmianę 
osobistej sytuacji ekonomicznej.

Dostęp do pracy i opieki zdrowotnej to 
najważniejsze czynniki, ale 43% respondentów 
przyciągają obszary miejskie ze względu na 
szersze korzyści środowiskowe wynikające 
z życia w mieście. Może to być związane  
z lepszym transportem - 55% Czechów 
kojarzy życie w mieście z krótszym czasem 
dojazdu do pracy. Dla 40% dostęp do kultury 
jest kluczową atrakcją obszarów miejskich.

Tymczasem łączność cyfrowa znajduje się 
stosunkowo nisko na liście wymagań, przy 
czym 35% wskazało, że doskonała łączność 
komórkowa i stacjonarna nie jest dla nich 
kwestią decydującą. Czechy znalazły się na 25 
miejscu wśród krajów europejskich najbardziej 
pożądanych do zakupu nieruchomości 
mieszkalnej, zaraz za Węgrami (23) i Polską 
(24).
 

• Zmiana sytuacji osobistej
• Pragnienie większej przestrzeni
• Zmiana stylu życia

• Wzrost kosztów utrzymania
• Zmiana w osobistej sytuacji ekonomicznej
• Zmiana w sytuacji osobistej

• Bycie bliżej natury
• Większa prywatność
• Więcej przestrzeni życiowej

Co uniemożliwia przeprowadzkę?

Co przyciąga  
na wieś?

Co sprzyja relokacji?

• Skrócony czas dojazdu do pracy
• Dostęp do opieki zdrowotnej
• Dostępność pracy

Co przemawia  
za miastem?

Czechy
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Najważniejsze fakty Porównanie z UE Ø

Właściciele nieruchomości 71.2% +9.5%

Przeprowadzi się w ciągu najbliższego roku 17.0% +0.8%

Przeprowadzi się do 2025 roku 20.2% +0.3%

Chce przenieść się do miasta 7.0% -0.9%

Chce przenieść się na wieś 19.0% -1.5%

Chce przenieść się za granicę 19.4% -5.3%

Dobra łączność jest niezbędna 44.6% +0.5%

Pomimo wysokich wskaźników własności 
nieruchomości mieszkalnych w Grecji (71%), 
opcja wynajmu zyskuje na znaczeniu. Jedna 
czwarta osób rozważających przeprowadzkę 
w ciągu najbliższych pięciu lat rozważa 
długoterminowy wynajem mieszkania - 
ponad dwukrotnie więcej niż wynosi średnia 
europejska. Kolejne 8% zamierza wynająć 
mieszkanie, a 7% wynająć dom na okres 
do trzech lat. Tylko około jedna piąta (20%) 
zamierza kupić dom, w porównaniu z 34% na 
całym kontynencie. 

Grecy są zdeklarowanymi mieszkańcami miast 
- 56% deklaruje, że chce pozostać w obszarze 
miejskim. Tylko Polska i Izrael mają wyższy 
odsetek obywateli, którzy chcą pozostać  
w miastach. Podobnie jak w innych krajach, 
ważne są: dostęp do opieki zdrowotnej 
(56%), lepsza infrastruktura (54%) i dostęp 
do pracy (42%). Jednak jeden na dziesięciu 
Greków (10%) chce pozostać w mieście, 
ponieważ zapewnia ono lepsze warunki do 
założenia własnej firmy. Ta przedsiębiorczość 
jest czymś, co dzielą z innymi mieszkańcami 
Europy Południowo-Wschodniej, w tym  
z Bułgarii, Turcji i Chorwacji.

Możliwość spędzania większej ilości czasu  
z przyjaciółmi i rodziną jest ważna dla Greków. 
Jeden na dziesięciu powiedział, że w ciągu 
ostatniego roku zmienił zdanie na temat 
przeprowadzki. Możliwość spędzania czasu 
z przyjaciółmi i rodziną jest najważniejsza 
(40,2%) dla 19,0%, którzy chcą się przenieść 
na wieś lub na wybrzeże. Tymczasem 74% 
twierdzi, że do życia na wsi przyciąga ich 
wolniejsze tempo życia, w porównaniu z 45% 
średnio w Europie.

Pomimo stosunkowo słabej gospodarki Grecja 
nadal przyciąga Europejczyków rozważających 
zakup nieruchomości mieszkalnej za granicą, 
zajmując 7 miejsce wśród wszystkich krajów 
europejskich, przed Szwajcarią (8), Portugalią 
(9) i Holandią (11) oraz znacznie wyżej od 
sąsiedniej Bułgarii (18).

• Zmiana stylu życia
• Pragnienie większej przestrzeni
• Zmiana sytuacji osobistej

• Wzrost kosztów utrzymania
• Zmiana osobistej sytuacji ekonomicznej
• Zmiana sytuacji osobistej

• Wolniejsze tempo życia
• Bycie bliżej natury
• Obniżone koszty życia

Co uniemożliwia przeprowadzkę?

Co przyciąga  
na wieś?

Co sprzyja relokacji?

• Dostęp do opieki zdrowotnej
• Lepsza infrastruktura
• Dostępność pracy

Co przemawia  
za miastem?

Grecja
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Najważniejsze fakty Porównanie z UE Ø

Właściciele nieruchomości 54.7% -7.0%

Przeprowadzi się w ciągu najbliższego roku 19.5% +3.3%

Przeprowadzi się do 2025 roku 25.1% +5.2%

Chce przeprowadzić się do miasta 9.2% +1.3%

Chce przenieść się na wieś 18.1% -2.4%

Chce przenieść się za granicę 26.8% +2.1%

Dobra łączność jest niezbędna 38.5% -5.6%

Ponad połowa (54%) Finów jest właścicielami 
nieruchomości, a podobna część (53%) jest 
bardziej skłonna do przeprowadzki niż rok 
temu. Chcą mieć więcej przestrzeni, ale 
chętnie pozostaną w obszarach miejskich. 
Większość (53%) wskazała, że pozostanie  
w mieście lub miasteczku, podczas gdy 
kolejne 9% chce się przenieść do obszaru 
miejskiego.

Rosnące koszty życia są szczególnie dotkliwie 
odczuwane w Finlandii. Ponad jedna czwarta 
(28%) osób, które zmieniły zdanie na temat 
przeprowadzki, stwierdziła, że czynnikiem 
wpływającym na ich decyzję były rosnące 
koszty życia. Jest to również czynnik 
dla 23% osób wskazujących na większe 
prawdopodobieństwo przeprowadzki, co 
sugeruje, że mogą oni poszukiwać mniejszej 
nieruchomości mieszkalnej lub tańszego 
miejsca zamieszkania. 

Życie na wsi wiąże się z niższymi kosztami 
życia dla 46%. To czyni go trzecim 
najważniejszym czynnikiem po dostępie do 
natury (70%) i większej prywatności (58%).

Podczas gdy Finowie woleliby pójść na 
kompromis w kwestii wielkości, lokalizacji 
lub wyglądu nieruchomości mieszkalnej, aby 
mieć bardziej przyjazny środowisku dom, 12% 
wskazało, że byliby gotowi zaakceptować 
gorsze możliwości edukacyjne. Jest to 
dwukrotnie więcej niż średnia w innych 
częściach Europy.

Finlandia zajmuje 18 miejsce w Europie 
jako międzynarodowa lokalizacja, w której 
ludzie rozważaliby zakup nieruchomości 
mieszkalnej, za Szwecją (12), Norwegią (13) 
i Danią (15), ale przed sąsiednią Estonią (26)

• Pragnienie większej przestrzeni
• Zmiana sytuacji osobistej
• Zmiana stylu życia

• Wzrost kosztów utrzymania
• Zmiana sytuacji osobistej
• Zmiana osobistej sytuacji ekonomicznej

• Bycie bliżej natury
• Większa prywatność
• Obniżone koszty życia

Co uniemożliwia przeprowadzkę?

Co przyciąga 
na wieś?

Co sprzyja relokacji?

• Dostęp do opieki zdrowotnej
• Skrócony czas dojazdu do pracy
• Dostępność pracy

Co przemawia 
za miastem?

Finlandia
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Najważniejsze fakty Porównanie z UE Ø

Właściciele nieruchomości 57.6% -4.1%

Przeprowadzi się w ciągu najbliższego roku 16.2% 0.0%

Przeprowadzi się do 2025 roku 20.8% +0.9%

Chce przeprowadzić się do miasta 8.0% +0.1%

Chce przenieść się na wieś 21.8% +1.3%

Chce przenieść się za granicę 20.2% -4.5%

Dobra łączność jest niezbędna 55.2% +11.1%

Respondenci naszej ankiety we Francji 
zadeklarowali 57% własności nieruchomości 
- oficjalne statystyki krajowe mówią o 64% 
- tak czy inaczej jest to jeden z najniższych 
wskaźników w Europie. Francja pozostaje 
jednym z najbardziej pożądanych krajów 
dla osób chcących kupić nieruchomość 
mieszkalną za granicą, zajmując 5 miejsce na 
liście krajów europejskich, poniżej Włoch (4), 
ale powyżej Austrii (6).

Łączność jest ważna. Ponad połowa 
przeniosłaby się tylko do lokalizacji  
z doskonałymi połączeniami stacjonarnymi 
i komórkowymi. Tylko 16% z chęcią 
zaakceptowałoby lokalizację z doskonałymi 
liniami stacjonarnymi, ale gorszą łącznością 
komórkową. Tylko 18% twierdzi, że łączność 
cyfrowa nie jest kwestią decydującą w ich 
procesie decyzyjnym - jest to najniższy 
wskaźnik spośród wszystkich krajów  
w Europie. 

Francja jest stosunkowo stabilnym rynkiem,  
a odsetek osób rozważających przeprowadzkę 
w ciągu najbliższych trzech lat jest zgodny 
ze średnią europejską. Jedna trzecia (33%) 
osób, które przewidują przeprowadzkę, 
zamierza kupić dom jednorodzinny. Kolejne 
7% szuka długoterminowego wynajmu domu 
jednorodzinnego. Jest to zdecydowanie 
najwyższy wskaźnik ze wszystkich krajów 
uwzględnionych w raporcie i ponad dwukrotnie 
wyższy od średniej europejskiej wynoszącej 
3%.

Podobnie jak w całej Europie, łączność jest 
nieco ważniejsza dla młodszych konsumentów, 
ale istnieją różnice w potrzebach w zakresie 
łączności. Osoby poniżej 35 roku życia 
częściej uważają, że łączność komórkowa 
ma kluczowe znaczenie; 18% stwierdziło, 
że przeprowadziłoby się tylko do miejsca 
o doskonałym sygnale komórkowym,  
w porównaniu z 5% osób powyżej 46 roku 
życia. Starsi konsumenci oczekują połączenia 
zarówno telefonii komórkowej, jak i stacjonarnej 
- 61% osób w wieku powyżej 46 lat twierdzi, 
że przeprowadziłoby się do miejsca, w którym 
jest doskonałe połączenie telefonii stacjonarnej 
i komórkowej. W przypadku osób w wieku 18-
35 lat odsetek ten wynosił 46%.

• Pragnienie większej przestrzeni
• Zmiana stylu życia
• Zmiana sytuacji osobistej

• Wzrost kosztów utrzymania
• Zmiana stylu życia
• Zmiana osobistej sytuacji ekonomicznej

• Bycie bliżej natury
• Więcej przestrzeni życiowej
• Większa prywatność

Co uniemożliwia przeprowadzkę?

Co przyciąga 
na wieś?

Co sprzyja relokacji?

• Lepsza infrastruktura
• Dostęp do opieki zdrowotnej
• Dostępność pracy

Co przemawia 
za miastem?

Francja
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Najważniejsze fakty Porównanie z UE Ø

Właściciele nieruchomości 71.7% +10.0%

Przeprowadzi się w ciągu najbliższego roku 15.9% -0.3%

Przeprowadzi się do 2025 roku 20.6% +0.7%

Chce przenieść się do miasta 9.4% +1.5%

Chce się przenieść na wieś 23.4% +2.9%

Chce się przeprowadzić za granicę 18.4% -6.3%

Dobra łączność jest niezbędna 50.7% +6.6%

Hiszpanie wyraźnie doceniają to, co mają 
na wyciągnięcie ręki. Podczas gdy kraj ten 
znajduje się na szczycie listy najbardziej 
atrakcyjnych miejsc dla Europejczyków 
chcących przenieść się za granicę, jest 
równie popularny wśród swoich własnych 
obywateli. Prawie trzy czwarte (73%) 
hiszpańskich respondentów stwierdziło, że 
nie opuściłoby swojego kraju, w porównaniu 
do średniej europejskiej wynoszącej 66%,  
a 72% posiada własną nieruchomość - jest to 
największy odsetek wśród pięciu największych 
gospodarek europejskich. 

Prawie jedna czwarta badanych (23%) 
rozważa przeniesienie się na wieś lub na 
wybrzeże, nieco powyżej średniej europejskiej 
wynoszącej 21% W porównaniu z europejskimi 
sąsiadami, Hiszpanie nie traktują lokalizacji 
poza miastem wyłącznie jako bycie bliżej 
natury (56%). Szukają wielu korzyści,  
w tym większej przestrzeni życiowej (51%), 
wolniejszego tempa życia (47%) i niższych 
kosztów utrzymania (43%).

Dla mieszkańców miast dostęp do kultury 
jest oceniany równie wysoko jak praca, 
opieka zdrowotna i infrastruktura. Około 37% 
stwierdziło, że chce być w mieście ze względu 
na jego atrakcje kulturalne, podczas gdy 46% 
wybrało lokalizację miejską ze względu na 
dostęp do pracy, 53% ze względu na opiekę 
zdrowotną i 52% ze względu na infrastrukturę.

Hiszpania jest najbardziej pożądaną lokalizacją 
dla Europejczyków chcących przenieść 
się za granicę, zajmując pierwsze miejsce  
w całej Europie, przed Anglią (2), Włochami 
(4) i Francją (5).

• Zmiana stylu życia
• Pragnienie większej przestrzeni
• Zmiana sytuacji osobistej

• Wzrost kosztów utrzymania
• Zmiana osobistej sytuacji ekonomicznej
• Rosnące stopy procentowe

• Bycie bliżej natury
• Więcej przestrzeni życiowej
• Wolniejsze tempo życia

Co uniemożliwia przeprowadzkę?

Co przyciąga 
na wieś?

Co sprzyja relokacji?

• Dostęp do opieki zdrowotnej
• Lepsza infrastruktura
• Dostępność pracy

Co przemawia 
za miastem?

Hiszpania
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Najważniejsze fakty Porównanie z UE Ø

Właściciele nieruchomości 58.4% -3.3%

Przeprowadzi się w ciągu najbliższego roku 13.0% -3.2%

Przeproadzi się do 2025 r. 18.4% -1.5%

Chce się przeprowadzić do miasta 6.2% -1.7%

Chce się przenieść na wieś 14.4% -6.1%

Chce się przeprowadzić za granicę 26.4% +1.7%

Dobra łączność jest niezbędna 44.0% -0.1%

Nieco ponad połowa holenderskich 
respondentów biorących udział w badaniu 
to właściciele nieruchomości (58%), co 
jest wynikiem nieco niższym od oficjalnych 
danych. Holenderscy właściciele domów są 
najmniej skłonni w Europie do akceptowania 
kompromisów w celu uzyskania domu 
przyjaznego środowisku. Mniej niż 5% obecnie 
kojarzy obszary miejskie z ekologicznym 
życiem, co jest drugim najniższym wynikiem 
w Europie po Bułgarii.

Nastawienie Holendrów do przeprowadzki 
uległo niewielkiej zmianie. Ponad dwie piąte 
(43%) twierdzi, że w ciągu ostatniego roku 
nie zmieniło zdania na temat przeprowadzki.  
W porównaniu z około jedną trzecią 
konsumentów w innych krajach objętych 
badaniem.

Rosnące koszty utrzymania są głównym 
czynnikiem dla 23% osób, które są mniej 
skłonne do przeprowadzki niż rok temu; 43% 
z nich stwierdziło, że nie zdecydowało się na 
zmianę miejsca zamieszkania ze względu na 
rosnące koszty. Wzrost stóp procentowych 
był kolejnym najważniejszym czynnikiem, 
wymienianym przez 24%. Zmiana sytuacji 
osobistej (25%) i możliwość uzyskania większej 
przestrzeni (23%) to kluczowe czynniki 
zachęcające do przeprowadzki.

Zwiększona różnorodność jest głównym 
czynnikiem przyciągającym Holendrów do 
życia w mieście - jedna trzecia (33%) wskazała, 
że różnorodność jest dla nich ważna. Jest to 
wynik nieco niższy od średniej europejskiej 
(34%), ale dorównuje on atrakcyjności lepszej 
infrastruktury (33%) i dobrej opieki zdrowotnej 
(32%).

Przeprowadzające się poszukują możliwości 
zakupu, przy czym stosunkowo podobna 
liczba osób szuka domu wolnostojącego 
(24%), bliźniaka (24%) lub mieszkania (23%).

• Zmiana sytuacji osobistej
• Pragnienie większej przestrzeni
• Zmiana stylu życia

• Wzrost kosztów utrzymania
• Rosnące stopy procentowe
• Zmiana sytuacji osobistej

• Bycie bliżej natury
• Więcej przestrzeni życiowej
• Większa prywatność

Co uniemożliwia przeprowadzkę?

Co przyciąga 
na wieś?

Co sprzyja relokacji?

• Większa różnorodność
• Lepsza infrastruktura
• Dostęp do opieki zdrowotnej 

Co przemawia 
za miastem?

Holandia
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Najważniejsze fakty Porównanie z UE Ø

Właściciele nieruchomości 56.4% -5.3%

Przeprowadzi się w ciągu najbliższego roku 23.4% +7.2%

Przeprowadzi się do 2025 roku 28.2% +8.3%

Chce przenieść się do miasta 7.9% 0.0%

Chce przenieść się na wieś 14.6% -5.9%

Chce przenieść się za granicę 27.4% +2.7%

Dobra łączność jest niezbędna 43.6% -0.5%

Izraelczycy chętnie się przeprowadzają. Ponad 
połowa (52%) zamierza przeprowadzić się  
w ciągu najbliższych trzech lat.

- W porównaniu z 36% wszystkich 
Europejczyków - 46% twierdzi, że jest 
przynajmniej trochę bardziej skłonna do 
przeprowadzki niż 12 miesięcy temu. 
Największy odsetek potencjalnych 
przeprowadzających się (47%) rozważa zakup 
mieszkania lub apartamentu. Jak wynika 
z naszego badania, ponad połowa (56%) 
posiada własne nieruchomości. 

Rozmiar jest ważny, ponieważ 34% Izraelczyków 
żyje w gospodarstwach dwupokoleniowych,  
a 12% w wielopokoleniowych - oba wskaźniki 
należą do najwyższych w Europie. Potrzeba 
większej przestrzeni skłoniła 30% badanych 
do pozytywnej zmiany zdania na temat 
przeprowadzki. Decyzja ta była również 
motywowana zmianą osobistej sytuacji 
ekonomicznej (23%) oraz zmianą stylu 
życia (26%). Izraelczycy chętnie inwestują  
w nieruchomości mieszkalne, a 18% 
stwierdziło, że jest to część powodów, 
dla których są teraz bardziej skłonni do 
przeprowadzki. Ponad jedna czwarta (27%) 
osób rozważających przeprowadzkę za granicę 
stwierdziła również, że chce zainwestować w 
nieruchomość, zazwyczaj w celu jej wynajęcia.

Izraelczyków przyciągają obszary miejskie, 
64% spodziewa się pozostać w mieście,  
a 8% zamierza się do niego przeprowadzić. 
Możliwości edukacyjne i środowisko naturalne 
są równie ważne przy podejmowaniu tej 
decyzji, jak opieka zdrowotna, infrastruktura  
i praca. Około 31% stwierdziło, że do obszarów 
miejskich przyciąga ich lepsza edukacja, 
a 38% uznało, że miasta oferują korzyści 
środowiskowe w porównaniu z obszarami 
wiejskimi lub nadmorskimi.

• Pragnienie większej przestrzeni
• Zmiana stylu życia
• Zmiana osobistej sytuacji ekonomicznej

• Wzrost kosztów utrzymania
• Zmiana osobistej sytuacji ekonomicznej
• Rosnące stopy procentowe

• Bycie bliżej natury
• Więcej przestrzeni życiowej
• Większa prywatność

Co uniemożliwia przeprowadzkę?

Co przyciąga 
na wieś?

Co sprzyja relokacji?

• Dojazd do pracy
• Skrócony czas dojazdu do pracy
• Dostęp do opieki zdrowotnej

Co przemawia 
za miastem?

Izrael
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Najważniejsze fakty Porównanie z UE Ø

Właściciele nieruchomośco 53.9% -7.8%

Przeprowadzi się w ciągu najbliższego roku 15.1% -1.1%

Przeprowadzi się do 2025 roku 19.6% -0.3%

Chce się przeprowadzić do miasta 6.9% -1.0%

Chce się przenieść na wieś 27.3% +7.3%

Chce się przeprowadzić za granicę 40.0% +15.3%

Dobra łączność jest niezbędna 49.0% +4.9%

Około połowa Maltańczyków posiada własne 
nieruchomości (53%). Więcej Maltańczyków 
jest otwartych na przeprowadzkę za granicę 
niż w jakimkolwiek innym kraju europejskim, 
(40%) aktywnie rozważa migrację. Jednego 
na dziesięciu rozważających zakup lub 
przeprowadzkę za granicę (11%) przyciągają 
Włochy. Anglia jest drugim najbardziej 
popularnym wyborem do przeniesienia się, 
z 8% wyborem jako potencjalne miejsce 
zamieszkania. Osoby w wieku od 26 do 45 lat 
najbardziej aktywnie rozważają przeprowadzkę 
za granicę, szukając lepszego standardu życia 
(65%) i lepszego dostępu do pracy (58%). 

Wskaźnik własności nieruchomości 
mieszkalnych jest stosunkowo niski jak 
na standardy europejskie, szczególnie w 
porównaniu do Włoch. Nie jest zaskoczeniem, 
że osoby, które nie posiadają obecnie 
własnej nieruchomości mieszkalnej, częściej 
rozważają wyprowadzkę z Malty; 48% 
osób nieposiadających nieruchomości 
myślało o przeprowadzce za granicę  
w porównaniu z 33% właścicieli domów.

Niezależnie od tego, czy przenoszą się za 
granicę, czy pozostają na Malcie, Maltańczycy 
są znacznie bardziej skłonni do przeprowadzki 
niż 12 miesięcy temu. Około 36% twierdzi, 
że jest znacznie bardziej skłonnych do 
przeprowadzki niż rok temu, podczas gdy 
kolejne 23% jest nieco bardziej skłonnych 
do przeprowadzki. Jedynie jedna czwarta 
(25%) zdecydowała się nie przeprowadzać w 
ciągu ostatniego roku. Ponownie, pragnienie 
lepszego stylu życia jest ważnym czynnikiem 
skłaniającym Maltańczyków do rozważenia 
przeprowadzki.

W rankingu krajów europejskich, do 
których mieszkańcy kontynentu chcieliby 
wyemigrować, Malta znalazła się na 30. 
miejscu, co jest wysoką pozycją, biorąc pod 
uwagę, że jest to najmniejszy kraj w UE, ale 
być może dość niską, biorąc pod uwagę 
bliskość zajmujących 4. miejsce Włoch.

• Zmiana stylu życia
• Zmiana sytuacji osobistej
• Pragnienie większej przestrzeni

• Wzrost kosztów utrzymania
• Zmiana stylu życia
• Zmiana sytuacji osobistej

• Bycie bliżej natury
• Wolniejsze tempo życia
• Większa prywatność 

Co uniemożliwia przeprowadzkę?

Co przyciąga 
na wieś?

Co sprzyja relokacji?

• Dostępność pracy
• Dostępność opieki zdrowotnej
• Poczucie większego połączenia  

ze współczesnym życiem

Co przemawia 
za miastem?

Malta
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Najważniejsze fakty Porównanie z UE Ø

Właściciele nieruchomości 41.4% -20.3%

Przeprowadzi się w ciągu najbliższego roku 15.9% -0.3%

Przeprowadzi się do 2025 roku 16.0% -3.9%

Chce przenieść się do miasta 7.0% -0.9%

Chce przenieść się na wieś 16.0% -4.5%

Chce przeprowadzić się za granicę 21.2% -3.5%

Dobra łączność jest niezbędna 46.3% +2.2%

Nasze badanie pokazuje, że Niemcy mają 
jeden z najniższych poziomów własności 
nieruchomości w Europie. Prawie 80% 
Niemców deklaruje, że mieszka samotnie lub 
tylko z partnerem lub małżonkiem, zazwyczaj  
w wynajmowanym lokalu. Niewiele ponad 40% 
twierdzi, że posiada własną nieruchomość 
mieszkalną - ponad 20 punktów procentowych 
poniżej średniej europejskiej. Mieszkańcy 
niemiec prowadzą dość osiadły tryb życia 
- 54% z nich nie przewiduje przeprowadzki  
w ciągu najbliższych pięciu lat. Ci, którzy 
planują przeprowadzkę, zamierzają kupić 
(27%) lub wynająć mieszkanie lub apartament 
na długi okres (16%).

Ponad jedna piąta (21%) twierdzi, że jest  
o wiele mniej skłonna do przeprowadzki niż 12 
miesięcy temu, co sugeruje, że Niemcy czują się 
bardziej niepewnie, jeśli chodzi o perspektywy 
rynkowe, niż ich europejscy sąsiedzi. Średnio 
15% Europejczyków deklaruje znacznie 
mniejsze prawdopodobieństwo przeprowadzki 
obecnie niż rok temu.

Niemcy preferują lokalizację na wsi ze 
względu na dostęp do natury (69%) i większą 
prywatność (50%). Ponad jedna trzecia 
(36%) deklaruje, że chce pozostać na wsi,  
a kolejne 16% chce się wyprowadzić z miast. 
Tylko 7% chce się przenieść do bardziej 
zurbanizowanego obszaru.

Niemcy nadal są atrakcyjne dla Europejczyków 
poszukujących nieruchomości za granicą. 
Zajmują trzecie miejsce, za Anglią, a przed 
Włochami (4) i Francją (5).

• Zmiana sytuacji osobistej
• Zmiana stylu życia
• Pragnienie większej przestrzeni

• Wzrost kosztów utrzymania
• Zmiana sytuacji osobistej
• Zmiana osobistej sytuacji ekonomicznej

• Bycie bliżej natury
• Większa prywatność
• Więcej przestrzeni życiowej

Co uniemożliwia przeprowadzkę?

Co przyciąga 
na wieś?

Co sprzyja relokacji?

• Lepsza infrastruktura
• Dostęp do opieki zdrowotnej
• Większa różnorodność

Co przemawia 
za miastem?

Niemcy
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59% Polaków posiada własną nieruchomość 
i są oni obecnie jednymi z najmniej skłonnych 
do rozważania przeprowadzki - 58% twierdzi, 
że nie spodziewa się jej w ciągu najbliższych 
pięciu lat. Jeden na pięciu (20%) jest znacznie 
mniej skłonny do przeprowadzki niż rok temu, 
co stanowi jeden z największych spadków 
zamiaru przeprowadzki w Europie (ustępuje 
jedynie Niemcom i Czechom). Główne czynniki 
zniechęcające Polaków do przeprowadzki 
to wzrost kosztów życia (43%) oraz rosnące 
stopy procentowe (29%). Podczas gdy połowa 
Polaków (50%) mieszka tylko z małżonkiem 
lub partnerem, 13% żyje w gospodarstwach 
wielopokoleniowych - to prawie dwa razy więcej 
niż średnia europejska wynosząca 8%. Mimo 
to, mieszkania są nadal najpopularniejszą opcją 
dla kupujących - 33% osób rozważających 
przeprowadzkę w ciągu najbliższych pięciu 
lat decyduje się na zakup tego rodzaju 
nieruchomości. 

Zdecydowanie preferowane są miasta - 62% 
wskazuje, że chce pozostać w obszarze 
miejskim. Kolejne 7% chce się przenieść do 
miasta. Zależy im na dobrej infrastrukturze 
(51%), dostępie do pracy (50%), dobrej opiece 
zdrowotnej (49%) i krótkim czasie dojazdu (47%). 
Ponadprzeciętny odsetek chce być w mieście, 
aby założyć firmę (9%). Obszary miejskie 
kojarzą się również z lepszym połączeniem 
internetowym (41%), dostępnością towarów 
lepszej jakości (37%) i większą różnorodnością 
(37%). Podczas gdy 33% niechętnie zgadza się 
na jakikolwiek kompromis, aby mieć bardziej 
przyjazny dla środowiska dom, nieco większy 
odsetek (36%) jest szczęśliwy z powodu 
zmniejszenia powierzchni, a około jedna osoba 
na pięć zaakceptowałaby mniej pożądaną 
lokalizację (19%) lub dłuższy pobyt (18%).

Polska (24) plasuje się pomiędzy Węgrami (23) 
a Czechami (25) na liście krajów europejskich, 
w których ludzie chcieliby kupić nieruchomość 
mieszkalną, znacznie wyprzedzając sąsiednią 
Litwę (39), ale daleko za Niemcami (3), z którymi 
również dzieli granicę.

Polska

• Pragnienie większej przestrzeni
• Zmiana stylu życia
• Zmiana sytuacji osobistej

• Wzrost kosztów utrzymania
• Rosnące stopy procentowe
• Zmiana osobistej sytuacji ekonomicznej

• Bycie bliżej natury
• Więcej przestrzeni życiowej
• Wolniejsze tempo życia

Co uniemożliwia przeprowadzkę?

Co przyciąga 
na wieś?

Co sprzyja relokacji?

• Lepsza infrastruktura
• Dostępność pracy
• Dostęp do opieki zdrowotnej

Co przemawia 
za miastem?

Najważniejsze fakty Porównanie z UE Ø

Właściciele nieruchomości 59.9% -1.8%

Przeprowadzi się w ciągu najbliższego roku 8.6% -7.6%

Przeprowadzi się do 2025 roku 13.6% -6.3%

Chce się przenieść do miasta 7.4% -0.5%

Chce się przenieść na wieś 17.8% -2.7%

Chce się przenieść za granicę 22.1% -2.6%

Dobra łączność jest niezbędna 36.7% -7.4%
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Najważniejsze fakty Porównanie z UE Ø

Właściciele nieruchomości 64.5% +2.8%

Przeprowadzi się w ciągu najbliższego roku 17.3% +1.1%

Przeprowadzi się do 2025 roku 21.5% +1.6%

Chce się przenieść do miasta 6.8% -1.1%

Chce się przenieść na wieś 21.4% +0.9%

Chce się przenieść za granicę 17.9% -6.8%

Dobra łączność jest niezbędne 54.2% +10.1%

Portugalia ma stosunkowo wysoki 
poziom własności nieruchomości (65%)  
w porównaniu ze średnią europejską (60%), 
ale niższy niż sąsiednia Hiszpania (71%). 
Dwie piąte Portugalczyków (38%) żyje 
w dwupokoleniowych gospodarstwach 
domowych, a kupujący znacznie częściej 
niż inni Europejczycy poszukują domu 
wolnostojącego; 28% stwierdziło, że ich 
następnym krokiem będzie zakup domu 
wolnostojącego, co stanowi 6,4 punktu 
procentowego powyżej średniej europejskiej. 
Około 39% osób mieszkających obecnie tylko 
ze swoim partnerem lub małżonkiem zamierza 
kupić dom wolnostojący, w porównaniu do 
średniej europejskiej wynoszącej 26%. 

Portugalczycy są o wiele bardziej pewni 
przeprowadzki niż rok temu, przy czym 28% 
twierdzi, że jest nieco bardziej prawdopodobne, 
a 27% znacznie bardziej prawdopodobne, 
że myśli o przeprowadzce. Przeprowadzka 
będzie miała charakter krajowy, Portugalczycy 
rzadziej niż ich europejscy sąsiedzi decydują 
się na przeprowadzkę za granicę.

Portugalscy nabywcy zwracają uwagę na 
potencjał inwestycyjny każdej nieruchomości 
mieszkalnej. Podczas gdy pragnienie większej 
przestrzeni (34%) i zmiana stylu życia (29%) są 
kluczowymi motywami każdej przeprowadzki, 
19% stwierdziło, że obecnie jest bardziej 
skłonnych przeprowadzić się, ponieważ chce 
zainwestować w nieruchomość mieszkalną.  
W międzyczasie 17% osób planujących 
zakup za granicą bierze pod uwagę potencjał 
inwestycyjny nieruchomości, choć dostęp do 
pracy jest nadal ważniejszym czynnikiem przy 
zakupie za granicą (40%).

Portugalia zajmuje wysokie miejsce wśród 
krajów, w których Europejczycy chcieliby 
posiadać nieruchomości zagraniczne. Zajmuje 
9 miejsce, wyprzedzając znacznie większe 
gospodarki Holandii (11) i Polski (24).

• Pragnienie większej przestrzeni
• Zmiana stylu życia
• Zmiana sytuacji osobistej

• Wzrost kosztów utrzymania
• Rosnące stopy procentowe
• Zmiana osobistej sytuacji ekonomicznej

• Wolniejsze tempo życia
• Bycie bliżej natury
• Więcej przestrzeni życiowej

Co uniemożliwia przeprowadzkę?

Co przyciąga 
na wieś?

Co sprzyja relokacji?

• Dostęp do opieki zdrowotnej
• Lepsza infrastruktura
• Lepsze towary

Co przemawia 
za miastem?

Portugalia
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Najważniejsze fakty Porównanie z UE Ø

Właściciele nieruchomości 72.4% +10.7%

Przeniesie się w ciągu najbliższego roku 15.0% -1.2%

Przeniesie się do 2025 roku 24.4% +4.5%

Chce się przenieść do miasta 7.4% -0.5%

Chce się przenieść na wieś 28.8% +8.3%

Chce się przenieść za granicę 35.6% +10.9%

Dobra łączność jest niezbędna 46.6% +2.5%

Znaczna część Rumunów posiada własny 
dom (72%) i wielu z nich szuka możliwości 
przeprowadzki; prawie jedna trzecia.... 
potencjalnych przeprowadzających się (29%) 
stwierdziła, że chce się przenieść na wieś lub 
nad morze. Mimo to większość (54%) planuje 
pozostać w miastach. Prawdą jest również, że 
48% rumuńskich respondentów nie wyklucza 
przeprowadzki za granicę, co stanowi jeden  
z najwyższych odsetków w całej Europie (drugi 
po Turcji - 45%). 

Przestrzeń jest ważna dla Rumunów; 38% osób, 
które zmieniły zdanie na temat przeprowadzki 
w ciągu ostatniego roku, stwierdziło, że 
chce mieć dostęp do większej przestrzeni. 
To pragnienie dodatkowej przestrzeni jest 
jeszcze bardziej znaczącym czynnikiem wśród 
ponadprzeciętnego odsetka osób, które 
chcą się przenieść na wieś lub na wybrzeże.  
Dla 60% dostęp do większej przestrzeni 
życiowej zajmuje drugie miejsce po zbliżeniu 
się do natury (70%) na liście czynników 
motywujących do przeprowadzki na wieś. 
Większa prywatność jest również czynnikiem 
dla 54% osób mieszkających na wsi lub 
przenoszących się na wieś.

Znacznie większy niż przeciętnie odsetek 
Rumunów kojarzy lokalizacje wiejskie  
z większą dostępnością żywności ekologicznej; 
47% stwierdziło, że jest to powód, dla którego 
warto zamieszkać na wsi, w porównaniu z 22% 
wszystkich Europejczyków. Tymczasem 26% 
wszystkich potencjalnych nabywców chciało 
kupić dom wolnostojący. Co wzrosło do 31% 
wśród osób planujących przeprowadzkę do 
kraju.

Rumuni są świadomi wpływu swoich decyzji 
o zakupie nieruchomości na środowisko 
naturalne. Ponadprzeciętnie dużo, bo 39%, 
wskazało, że byliby gotowi obniżyć cenę za 
nieruchomość bardziej przyjazną środowisku. 
Tylko jedna czwarta (24%) stwierdziła,  
że nie zaakceptowałaby żadnych obietnic. 
W międzyczasie byli oni również jednymi  
z najbardziej skłonnych w Europie do rozważenia 
lokalizacji miejskiej ze względu na korzyści dla 
środowiska.

Rumunia zajmuje 31 miejsce w rankingu krajów, 
w których Europejczycy rozważają zakup 
nieruchomości za granicą, powyżej sąsiedniej 
Słowacji, ale za innymi krajami w tym regionie, 
takimi jak Węgry (23) i Bułgaria (19).

• Pragnienie większej przestrzeni
• Zmiana sytuacji osobistej
• Zmiana stylu życia

• Wzrost kosztów utrzymania
• Rosnące stopy procentowe
• Zmiana osobistej sytuacji ekonomicznej

• Być bliżej natury
• Więcej przestrzeni życiowej
• Większa prywatność

Co uniemożliwia przeprowadzkę?
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na wieś?
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Rumunia
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Najważniejsze fakty Porównanie z UE Ø

Właściciele nieruchomości 75.4% +13.7%

Przeprowadzi się w ciągu najbliższego roku 12.6% -3.6%

Przeprowadzi się do 2025 roku 16.2% -3.7%

Chce przenieść się do miasta 10.0% +2.1%

Chce przenieść się na wieś 20.4% -0.1%

Chce przenieść się za granicę 32.1% +7.4%

Dobra łączność jest niezbędna 35.5% -8.6%

Ponad trzy czwarte Słoweńców posiada 
własną nieruchomość. Wskaźniki własności 
nieruchomości mieszkalnych są wyższe niż 
średnia europejska we wszystkich grupach 
wiekowych - 68% osób w wieku 18-25 lat 
posiada własne mieszkanie, a wśród osób  
w wieku 56-65 lat odsetek ten wzrasta do 
83%; w całej Europie wskaźniki te spadają 
do 42% i 67%.

Rynek jest stosunkowo ustabilizowany - 
około połowa populacji (51%) spodziewa się 
przeprowadzki, zazwyczaj za około trzy do 
pięciu lat, a połowa oczekuje, że pozostanie 
na miejscu (49%). Przeprowadzający się są 
równie skłonni do zakupu mieszkania lub 
domu jednorodzinnego. Nieco ponad dwie 
na pięć osób (41%) w wieku od 46 do 55 lat 
poszukuje mieszkania, być może w związku  
z chęcią zmniejszenia powierzchni, gdy dzieci 
się wyprowadzą. 

Podobnie jak w sąsiedniej Austrii, istnieje 
wyraźna preferencja dla obszarów wiejskich, 
przy czym 36% respondentów zadeklarowało, 
że chce pozostać w swojej obecnej lokalizacji 
wiejskiej, a kolejne 20% chce do niej dołączyć. 
Ponad 80% uznało, że pozwoli im to zbliżyć 
się do natury, podczas gdy ponad trzy czwarte 
(77%) wybrało lokalizację wiejską, aby mieć 
więcej przestrzeni życiowej. Prawie połowa 
(49%) uznała, że pobyt na wsi pozwoli im 
spędzać więcej czasu z rodziną.

Słoweńcy chętnie przeprowadzają się za 
granicę, rozważając zazwyczaj sąsiednią 
Chorwację (14%) lub Austrię (5%) w celu 
osiągnięcia lepszego poziomu życia.

Słowenia jest 38. najbardziej pożądaną 
lokalizacją dla Europejczyków, którzy 
rozważają zakup nieruchomości mieszkalnej. 
Ten mały kraj pozostaje w tyle za wieloma 
swoimi najbliższymi sąsiadami, w tym 
Włochami (4), Austrią (6), Chorwacją (10)  
i Węgrami (23).

• Pragnienie większej przestrzeni
• Zmiana sytuacji osobistej
• Zmiana stylu życia

• Wzrost kosztów utrzymania
• Zmiana sytuacji osobistej
• Zmiana stylu życia

• Bycie bliżej natury
• Więcej przestrzeni życiowej
• Większa prywatność
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Co przyciąga 
na wieś?

Co sprzyja relokacji?

• Skrócony czas dojazdu do pracy
• Lepsza infrastruktura
• Dostępność pracy
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Najważniejsze fakty Porównanie z UE Ø

Właściciele nieruchomości 36.8% -24.9%

Przeprowadzi się w ciągu najbliższego roku 16.3% +0.1%

Przeprowadzi się do 2025 roku 18.8% -1.1%

Chce przenieść się do miasta 8.7% +0.8%

Chce się przenieść na wieś 14.6% -5.9%

Chce się przeprowadzić za granicę 32.0% +7.3%

Dobra łączność jest niezbędna 37.2% -6.9%

W Szwajcarii odnotowano najniższy w badaniu 
poziom własności domów (37%), dla których 
niezbędna jest łaczność komórkowa. Podczas 
gdy 37% twierdzi, że przeniosłoby się tylko 
do miejsca, w którym istnieje doskonała 
łączność stacjonarna i komórkowa - poniżej 
średniej europejskiej wynoszącej 44% - 23% 
uważa dobry sygnał komórkowy za niezbędny,  
w porównaniu z 13% w całej Europie. 
Połączenie usług telefonii komórkowej  
i stacjonarnej jest ważne dla osób w wieku od 
56 do 65 lat, natomiast osoby poniżej 35 roku 
życia bardziej martwią się o jakość zasięgu 
sieci komórkowej. 

Szwajcaria ma zdecydowanie najniższe 
wskaźniki własności nieruchomości 
mieszkalnych. Wynoszący 37% wskaźnik 
własności jest o 25 punktów procentowych 
niższy od średniej europejskiej. Nic dziwnego, 
że biorąc pod uwagę niższe wskaźniki własności 
nieruchomości mieszkalnych, prawie jedna 
czwarta (24%) osób przeprowadzających 
się spodziewa się wynajmować mieszkanie 
przez dłuższy czas. Kolejne 25% ma nadzieję 
na zakup mieszkania, a tylko 16% na zakup 
domu jednorodzinnego.

Większość poszukuje lokalizacji wiejskiej, 
przy czym 48% planuje pobyt na wsi, a 15% 
- wyjazd poza miasto. Trzy czwarte (74%) 
chce być bliżej natury, podczas gdy 51,4% 
jest zainteresowanych większą przestrzenią, 
jaką daje wieś.

Prawie jedna trzecia (31%) Szwajcarów  
i Niemców deklaruje, że mieszka samotnie, 
co tylko nieznacznie ustępuje wskaźnikowi  
w Holandii (33%) i Finlandii (36%).

Pomimo stosunkowo niewielkich rozmiarów 
Szwajcaria jest bardzo atrakcyjna dla 
Europejczyków chcących kupić nieruchomość 
mieszkalną za granicą, zajmując 8 miejsce  
w rankingu ogólnym, w porównaniu do bliskich 
sąsiadów: Austrii (6), Niemiec (3) i Włoch (4).
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Najważniejsze fakty Porównanie z UE Ø

Właściciele nieruchomości 68.6% +6.9%

Przeprowadzi się w ciągu najbliższego roku 25.3% +9.1%

Przeprowadzi się do 2025 roku 26.1% +6.2%

Chce się przenieść do miasta 6.7% -1.2%

Chce się przenieść na wieś 34.9% +14.4%

Chce się przeprowadzić za granicę 43.2% +18.5%

Dobra łączność jest niezbędna 49.4% +5.3%

Turecki rynek nieruchomości mieszkalnych 
zapowiada się na dynamiczny, obecnie 
69% badanych twierdzi, że posiada własną 
nieruchomość, a 54% osób twierdzi, że jest 
bardziej skłonnych do przeprowadzki niż 
rok temu. Podobnie 51% osób przewiduje 
przeprowadzkę w ciągu najbliższych trzech lat, 
co znacznie przewyższa średnią europejską 
wynoszącą 36,1%. Ponad jedna trzecia 
chce się przenieść na wybrzeże lub na wieś,  
a 43% jest zainteresowanych przeprowadzką 
za granicę.

49% ankietowanych Turków planuje zakup 
mieszkania przy następnej przeprowadzce, 
co stanowi znaczący odsetek w porównaniu 
z innymi krajami europejskimi (średnio 31%).

Bardzo niewiele z badanych przez nas osób 
mieszka samotnie. Tylko jedna na dziesięć osób 
(10%) twierdzi, że mieszka sama, podczas gdy 
49% żyje w dwupokoleniowym gospodarstwie 
domowym. Nawet wśród najmłodszej grupy 
wiekowej (18-25 lat) istnieje preferencja do 
pozostania w domu z rodziną (45%) niż do 
mieszkania samemu lub z przyjaciółmi, prawie 
dwa razy więcej niż średnia europejska (25%).

Wzrost kosztów życia jest szczególnie 
odczuwalny w Turcji. Choć mieszkanie na wsi 
to przede wszystkim możliwość zbliżenia się 
do natury (63%), 50% uważa, że mieszkanie 
na wsi jest tańsze. Rosnące koszty życia są 
również problemem dla 47% osób, które 
w ciągu ostatniego roku podjęły decyzję  
o rezygnacji z przeprowadzki.

Turcy planujący przeprowadzkę do innego 
kraju biorą pod uwagę przede wszystkim 
Niemcy (12%) i Anglię (10%).

• Zmiana stylu życia
• Wzrost kosztów utrzymania
• Zmiana w osobistej sytuacji ekonomicznej

• Wzrost kosztów utrzymania
• Rosnące stopy procentowe
• Zmiana osobistej sytuacji ekonomicznej

• Bycie bliżej natury
• Więcej przestrzeni życiowej
• Większa prywatność

Co uniemożliwia przeprowadzkę?

Co przyciąga 
na wieś?

Co sprzyja relokacji?
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Najważniejsze fakty Porównanie z UE Ø

Właściciele nieruchomości 54.8% -6.9%

Przeprowadzi się w ciągu najbliższego roku 16.4% +0.2%

Przeprowadzi się do 2025 roku 20.0% +0.1%

Chce się przenieść do miasta 8.0% +0.1%

Chce się przenieść na wieś 16.2% -4.3%

Chce się przenieść za granicę 18.6% -6.1%

Dobra łączność jest niezbędna 49.8% +5.7%

55% walijskich respondentów twierdzi, że 
jest właścicielami swoich nieruchomości - 
tyle samo, co w sąsiedniej Anglii. Jak wynika 
z badania, dwie piąte (42%) Walijczyków 
zdecydowało się zamieszkać z dala od miast 
- przyciąga ich spokojniejsze tempo życia  
i dostęp do terenów wiejskich. Prawie sześciu 
na dziesięciu badanych(59%) wskazało, 
że ceni nadmorskie i wiejskie lokalizacje za 
wolniejsze tempo życia, w porównaniu do 
63%, którzy chcą być bliżej natury.

Walijczycy nie są jednak skłonni do kompromisu 
w kwestii łączności cyfrowej. Połowa (50%) 
twierdzi, że przeniosłaby się tylko do miejsca, 
w którym dostępne byłyby doskonałe 
połączenia komórkowe i stacjonarne, a kolejne 
16% potrzebuje dostępu do dobrych usług 
stacjonarnych. 

Zwolenników życia w mieście przyciąga 
do miast wiele tych samych czynników, 
co mieszkańców miast w całej Europie.  
Dla 36% z nich miasta oferują lepszy dostęp 
do pracy. Oznacza to również krótszy 
czas dojazdu do pracy (31%), lepszą 
infrastrukturę (29%) i większy dostęp do 
opieki zdrowotnej (27%). Chociaż każdy  
z tych czynników jest oceniany w Walii niżej 
niż w całej Europie, Walijczycy częściej niż 
przeciętnie wybierają obszary miejskie, aby 
mieć lepszy kontakt z nowoczesnym życiem 
- 33% badanych wskazało to jako główny 
czynnik przyciągający, w porównaniu z 31% 
wszystkich Europejczyków.

Podobnie jak Anglicy, Walijczycy raczej 
nie rozważają zakupu nieruchomości 
mieszkalnej za granicą - trzy czwarte z nich 
wyklucza jakąkolwiek formę przeprowadzki 
międzynarodowej. Anglia znajduje się na 
samym szczycie rankingu, pokonana jedynie 
przez Hiszpanię jako najbardziej pożądana 
przez Europejczyków lokalizacja do rozważenia 
przy zakupie nieruchomości za granicą.

• Pragnienie większej przestrzeni
• Zmiana sytuacji osobistej
• Zmiana stylu życia

• Wzrost kosztów utrzymania
• Zmiana sytuacji osobistej
• Pandemia Covid-19

• Bycie bliżej natury
• Wolniejsze tempo życia
• Większa prywatność
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na wieś?
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z nowoczesnym życiem
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Najważniejsze fakty Porównanie z UE Ø

Właściciele nieruchomości 82.4% +20.7%

Przeprowadzi się w ciągu najbliższego roku 14.0% -2.2%

Przeprowadzi się do 2025 roku 20.2% +0.3%

Chce przenieść się do miasta 10.2% +2.3%

Chce przeprowadzić się na wieś 20.4% -0.1%

Chce przenieść się za granicę 26.6% +1.9%

Dobra łączność jest niezbędna 57.2% +13.1%

Węgry, z wynikiem 82%, mają najwyższy 
wskaźnik własności nieruchomości 
mieszkalnych spośród wszystkich badanych 
krajów, ponad dwukrotnie wyższy niż 
Szwajcaria. Około jedna trzecia (34,2%) 
planuje przeprowadzkę w ciągu najbliższych 
trzech lat, przy czym jeden na dziesięciu 
badanych planuje przeniesienie się do miasta 
- jest to najwyższy wskaźnik w Europie. 
Jednocześnie jeden na pięciu respondentów 
planuje przeprowadzkę poza miasto, na 
wybrzeże lub na wieś.

Obszary miejskie wiążą się z lepszym 
dostępem do pracy; 54% Węgrów wskazało, 
że jest to dla nich powód, aby przenieść się 
do miasta lub pozostać w nim, podczas gdy 
47% uznało, że jest to dla nich niezbędne, 
aby znaleźć nowe możliwości pracy. Lepsza 
jakość życia i dostęp do pracy były również 
kluczowym motywatorem dla 27% Węgrów 
myślących o przeprowadzce za granicę. 

Życie na wsi jest atrakcyjne ze względu na 
większy dostęp do natury (70%), większą 
przestrzeń (56%) i większą prywatność 
(52%). Dla jednego na pięciu (20%) ważna 
jest możliwość pracy z domu, co jest nieco 
powyżej średniej europejskiej wynoszącej 
18%.

Przekłada się to na duże zapotrzebowanie 
na dobrą infrastrukturę cyfrową. Ponad 
połowa Węgrów przeprowadziłaby się tylko 
do miejsca z dobrą łącznością komórkową 
i stacjonarną. Popyt jest szczególnie silny 
wśród osób w wieku 26-35 lat. Ponad 70% 
stwierdziło, że chciałoby mieć doskonałą 
łączność komórkową i stacjonarną, podczas 
gdy zaledwie 4% osób z tej grupy wiekowej 
stwierdziło, że łączność cyfrowa nie jest 
dla nich kwestią decydującą przy wyborze 
lokalizacji. Węgry są 23 najbardziej pożądanym 
przez Europejczyków miejscem do zakupu 
nieruchomości mieszkalnej za granicą, przed 
Polską (24) i Czechami (25).

• Wzrost kosztów utrzymania
• Zmiana sytuacji osobistej
• Zmiana osobistej sytuacji ekonomicznej

• Wzrost kosztów utrzymania
• Zmiana osobistej sytuacji ekonomicznej
• Zmiana sytuacji osobistej

• Bycie bliżej natury
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• Większa prywatność
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5   EU SILC [Statistics on Income and Living Conditions]

Najważniejsze fakty Porównanie z UE Ø

Właściciele nieruchomości 72.7% +11.0%

Przeprowadzi się w ciągu najbliższego roku 13.3% -2.9%

Przeprowadzi się do 2025 roku 17.1% -2.8%

Chce przeprowadzić się do miasta 9.7% +1.9%

Chce przeprowadzić się na wieś 18.3% -2.2%

Chce przeprowadzić się za granicę 21.8% -2.9%

Dobra łączność jest niezbędna 43.1% -1.0%

Siedmiu na dziesięciu Włochów, którzy 
wzięli udział w naszym badaniu, posiada 
własne nieruchomości (72%) - jest to zgodne  
z oficjalnymi statystykami. Połowa Włochów 
(50%) jest bardziej skłonna do przeprowadzki niż 
12 miesięcy temu, a tylko 18% twierdzi, że jest 
bardziej niechętna niż rok temu. Podczas gdy 
zmiana stylu życia (32%) i okoliczności osobiste 
(30%) mają największy wpływ na decyzje  
o przeprowadzce, rodzina jest również ważna. 
9% Włochów rozważa przeprowadzkę, aby być 
bliżej rodziny, podczas gdy 24% zdecydowało 
się pozostać tam, gdzie są, zamiast oddalać 
się od krewnych. 

Nieco ponad jedna trzecia (34%) żyje  
w dwupokoleniowym gospodarstwie domowym 
- to stosunkowo dużo jak na standardy 
europejskie. Wśród osób w wieku 18-25 lat 
odsetek ten wzrasta do 54%, co sugeruje, że 
duża część młodych dorosłych nadal mieszka 
w domu z powodów ekonomicznych. Jednak 
40% tej grupy jest znacznie bardziej skłonnych 
do wyprowadzki niż 12 miesięcy temu, a 35% 
jest nieco bardziej skłonnych. Większość osób 
w wieku 18-25 lat przewiduje, że za dwa do 
pięciu lat przeniesie się do wynajmowanego 
mieszkania.

Potrzeba osobistej więzi przekłada się na 
wybór miejsca zamieszkania. Poczucie więzi 
z nowoczesnym życiem jest główną atrakcją 
obszarów miejskich dla 38%, co czyni go 
trzecim najważniejszym powodem wyboru 
życia w mieście, po lepszej infrastrukturze (49%)  
i krótszym czasie dojazdu (40%).

Włosi niechętnie idą na kompromis, aby mieć 
bardziej przyjazny środowisku dom - 36% 
twierdzi, że nie zaakceptowałoby żadnych 
kompromisów. Lokalizacja jest pierwszym 
czynnikiem, który się poddaje - 15% akceptuje 
mniej pożądaną lokalizację, a 19% zgadza się 
na dłuższy dojazd do pracy. Włochy są jednym 
z najbardziej pożądanych przez Europejczyków 
miejsc do posiadania nieruchomości mieszkalnej 
za granicą, zajmując 4 miejsce w ogólnym 
zestawieniu, przed Francją (5), ale za Hiszpanią
(1) i Niemcami (3).

• Zmiana stylu życia
• Zmiana sytuacji osobistej
• Pragnienie większej przestrzeni

• Zwiększone koszty życia
• Chęć zobaczenia większej liczby członków rodziny
• Zmiana sytuacji osobistej

• Bycie bliżej natury
• Więcej przestrzeni życiowej
• Wolniejsze tempo życia

Co uniemożliwia przeprowadzkę?

Co przyciąga 
na wieś?

Co sprzyja relokacji?

• Lepsza infrastruktura
• Skrócony czas dojazdu do pracy
• Czuć się bardziej związanym  

z nowoczesnym życiem

Co przemawia 
za miastem?

Włochy
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Wiek Respondenci % próby

18-25 2,391 15%

26-35 3,445 22%

36-45 3,716 24%

46-55 3,609 23%

56-65 2,588 17%

Metodologia

Badanie na potrzeby “2022 RE/MAX Europe Housing Trend 
Report” zostało przeprowadzone w formie kwestionariusza 
wielokrotnego wyboru online (CAWI) w Austrii, Bułgarii, 
Chorwacji, Czechach, Anglii, Finlandii, Francji, Niemczech, 
Grecji, Węgrzech, Izraelu, Włoszech, Malcie, Holandii, Polsce, 
Portugalii, Rumunii, Słowenii, Hiszpanii, Szwajcarii, Turcji  
i Walii w sierpniu 2022 roku.

Uczestnicy badania (mężczyźni i kobiety w wieku od 18 do 65 
lat) zostali wybrani zgodnie z krajowymi reprezentatywnymi 
parytetami wieku, płci i regionu.

Instytut badawczy, któremu powierzono realizację badania, 
wykorzystał zarówno własne panele autorskie, jak i panele 
ze swojej sieci partnerskiej. (Panel własny wykorzystano 
we Francji, Grecji, Holandii, Polsce, Niemczech, Włoszech 
i Hiszpanii. W Rumunii, na Węgrzech, w Walii, Austrii, 
Czechach, Finlandii, Portugalii, Turcji, Szwajcarii i Anglii 
wykorzystano swój panel oraz dodano panele zewnętrzne 
od partnerów sieciowych. Panele zewnętrzne wykorzystano 
w Bułgarii, Chorwacji, Izraelu, na Malcie i w Słowenii).

n = 1 000 w Austrii, Czechach, Finlandii, Niemczech,
Izrael, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Szwajcaria, Turcja

n = 500 w Bułgarii, Chorwacji, Francji, Grecji, Węgrzech, 
Holandii, Polsce, Rumunii, Słowenii, Anglii, Walii

n = 245 na Malcie

Raport “2022 RE/MAX Europe Housing Trend Report” został 
napisany przez PIABO PR, na zlecenie RE/MAX Europe.


